
 עא בוועחימ 2 ןיזגמ -'ילאדוע'ה 6 ובאז כ

 דא רוטויי םיוזטונ תגזונת

 50ק58 /6 | 500000 ך* |
 ינועבצ ךסמ תשיכרל ךירדמ

 :ןושאר טבמ

 השדח תירבע הסריגב 2.0 ורפיורטווק

 :רחמה לש בושחימה יטיהל

 ?תיאר רבכ --  הידמיטלומו

 םומט ₪ שט[ .א 066 ]|

 הקיפרג טנטסניא

 תויפרג גצמ תוינכות תריקס

 .תקקו8ט56 !!, קסט/6ז 0וח1, "18613006, 1, 03|וץ

 ?יקוויש ןורמת וא היצזיטרדנטס

 השקה ךרדב -- ירבע 5

 ןסטנפ] ןהר[ןק]
 :תוריהמל קסידה תא ןברד

 6 = ה קש 16ז 637 8 5 ישיאה בשחמב ןומטמה תא שפח

 ל - .ק6 דסס|פ, 00 טוס, 08006, 01866 6010, 56

 :בשחמה הסלמל תחתמ

 !זאג ןת

 בשחמב הדובעה תצאהל םיכרד עברא

 תת הורס המ
 תיטרפ 505 תפטעמ



 ירוקמה רבכעה תא הנק םאות לע ושפתת לא

 ז\/[ושסתס50 06

: : 44 0 

 הריהמו הלק הרוצב הנכותה תא לעפה
 - טפוסורקימ לש רבכעה תרזעב רתוי | ץח | 1 ךצ ה

 סלועב רתויב רכמינה ל

 למונוגרא בוציע ₪
 הציאמ הנכותו 4000ק: היצולוזר ₪

 ןחלוש חטשו רתוי בר קויד סשורפ
 רתוי ןטק

 יאזאשססו/5 סע בלושמב שוכרל ןתינ ₪
 קוד 5-ו

 05/2 ימושייל סג סיאתמ ₪
 סייביתה תונכות לכב ךמות ₪

 ואז
 03-5611961 תבועבטנח ,0377515511 ל.ל.זמ :םישרומה םיציפמל הנפ תומגדהו םיטרפל

 / 03-2421077 עדימ תוכרעמ :םימוועעיי חותיפו הכרדה



 םיניינעה ןכות

 עבצ תשיכר ךירדמ :םיכובנ הרומ
 תינועבצה הכפהמה -- 50058 ו 9 ירבעה 005-ה לא ךורא עסמ 6 4 ועה

 :זיגרמ הז יתוא

 תשרב יתדכלנ 2 מ

 :תוישומיש תונכות

 :בשחמ יקחשמ

 ,םולש םיארוקל ! . ש6-ל םישדח םיקחשמ --  ץוציפ 12
 :םיבשחמו תונדיתע
 ןומטמה תא םישפחמ 20 1 3

 לע תחנומ 328וז תרבוחו שדוח דוע רבע תינחלוש הידמיטלומ
 אשונל שגד תתל ונרחב םעפה .בוש םכנחלוש
 סינדה םירמאמ רפסמ ונטקיל .הנכותה

 הלוצינו הישומיש ,הנכותה לש תונוש סינפב

 תרבוחב ונבליש .בשחמה תלועפ רופישל

 תונכותב םיפיקמ םינויד תחא
 קסידה תצאהל "םיטנטפי' ומכ ,תוישומישה
 הלעפה תכרעמ תנקתה וא ,בשחמה תדובעו

 ומכ ,תוימושייה תונכותב םג ונד .תירבעב :הנכות
 המוגרת רשא ,דנלרוב לש ורפ ורטווק

 .שדוחה םלשוה תירבעל

 תכירעל תוינכות שמח סירקוס ונא ןכ-ומכ

 :בשחמה הסכמל תחתמ
 :הרמוח תריקס
 !זאג-ןת 24 :הקיפרג

 :ךמצעב תנכת לכל תיפרג המצוע 16

 תיטרפ 005 תפטעמ ךל הנב 277 1 ְס
 קוסעה להנמל םוכיס

 :שדוחה תנכות

 !הפש וא חותיפ ילכ ,םימושי ללוחמ 2 20
 םיסוריו הלגמ -- \/וזטפספח

 תוגוצת עצבל תורשפאמה ,תויפרג תוגוצת םיקירטו םיפיט ,רשק ףד 7 -
 סאו .תורופס תוקד ךותב םיניע תוביהרמ :ןושאר טבמ
 ךסמ תשיכרל ךירדמה ,סיקסוע ונא הקיפרגב ו 48 2 2

 ריקחת ירפ אוה ,ןאכ םימסרפמ ונאש ינועבצ 2.0 ורפ ורטווק
 .רוביצה תושקבל הנעמב ,שדוחה ונעציבש 0

 ףוס תארקל הלחהש ,עבצה לע תורעתסהה םיבשחמה ןוריחמ :םיבשחמה תומחלמ
 תירבעה לע ברקה 4

77777 

1 7 
 יזפ'א בוועחימל ןיזגמ -'לארועיה יא" \\ בודו וכ

 םיבצנחמו םיוענא תצובקמ

 [/ו6חוט6ז 0( |26 (זסטס

 השדח םילוב תרדס :רועשב
 שדוחב ראודה תורש איצוהש
 ,םיבשחמ ישומיש תראתמ ,רבמצד
 ךסמ :הלעמל .בשחמ יקחשמו
 ,ורפ-ורטווק תועצמאב ונקפהש
 ררפ | תוירחחאב - | םסינותנה
 !דבלב לנוישנרטניא

 דלפ לארשי :ל'ומ
 לשא רימת :ךרוע
 ולש השמ :תושדח ךרוע

 סיינועבצ םיכסמ ףטש <ראל האיבה ,הנשה

 הניאש הרוחס םג ךא ,סילועמ עבצ יסיטרכו

 רשא ,בשחמ תשיכרכ אלש .תחבושמ הכ

 סא ,ייתחא הליבחבי' ותוא תונקל רומא התא

 תא "קיבדהליי ךילע ,בשחמ רבכ ךל שי

 תויהל תבייח הקידבה .וילא ינועבצה ךסמה

 רמאמה יכ הווקת ונאו ,הפיקמו תיעוצקמ

 טילחהל וניארוקל עייסי םימסרפמ ונאש

 תוצלמה ונתנ אל .רוחבל השיכר וזיאב

 ונא ךכו ,הקידב ינוויכ אלא ,תויפיצפס
 .דיתעב ךישמהל סיבשוח

 ילב רשפא יא ירה ,ונקסע דיתעב סאו
 תטהולה המסיסה יהוז .הידמ-יטלומ

 מבי ,לפא תונורדסמב ןמזה לכ תעמשנה

 .תולודגה םיבשחמה תורבח לכ ,השעמלו

 בוטרוק סיאיבמ ונא ןאכ םסרפתמה רמאמב

 ,לוק ןיב בולישה לש קתרמ םוחתב השענהמ
 מ"'עב ל"ומ דלפ הילד :הקפה | דחפ !5ז89ו 0 \צסז|0 136

 ןייטשניוו סיריא :הקפה קטפ8!1ח60 סע !5ז86| 6
 מ"'עב ןרוא .א :הקיפרגו רדס | םטווסז: דגחחוז ם5ח6|

 רומדת באוי :םוסרפ 'חמ | ₪65 םסווסז: 105ה6 58
 רימש תידוהי :תועדומ | זסטטססז: 8 6880 5

 ץכ הלארא :הריכזמ וז: וזופ \/81ח8%9]ח
 מ"עב רורד סופד :הספדהו תוחול 64 שוחפאסז 51, 76|-השוצ

 ןורהא :הכירכ | .0.80א 11616, דסו-הצוט 61116, 861
 רטוג יתור :סוגרת | בא: 972.3-295144 ך6: 65

 .סלועבו צראב ,בשחמו ואדיו

 ,השדחה תיחרזאה הנשל הבוט הנש תכרבב
 .328וןז תכרעמו לשא רימת

 2 1991 ראוני



 פה

 לשא רימת : תאמ

 סיכסמ לש ינועבצ ריק לומ בצינ התא

 רבד ותוא םיארנ םלוכ :םישוע המ

 -וא .םולשב התיבה רוזחל תיצר לכה ךסב התאו

 תא ארוקו דצב בשוי ,ךותחל טילחמ התא .יק

 .המיאתמ תשומחתב
 ךא ,םשג סנמא דרי אל רבמצדו רבמבונ ישדוחב

 םיינועבצ 5טק6ז-/6/. יכסמ יפלאב הפצוה לארשי

 םנמא ונכיס אל תופצהה .קוחרה חרזמהמ ועיגהש

 הריהמ םיריחמ תדיריל ומרג ךא ףוחה ירע תא

 גשהל תמדקתמה תיפרגה היגולונכטה תא ואיבהו

 סיברל ףאו ,יקסיע בשחמ שכורה לכ לש ודי

 .םתאנהל םיבשחמב םישמתשמה ונתיאמ

 רקיעב היה 96 יבשחמל ינועבצה ךסמה ,רבעב

 סויכ .םיעבצ טעמו הכומנ תודח לעב ,06 ךסמ

 תומיאת רשפאמה ךסמ ,5טקפז /0/-ל קושה רבוע

 ןקתומ אוה םא ,םינייוצמ םיעוציבו רוחאל האלמ

 הבוט העקשה הווהמ הז ךסמ ,ןכ לע רתי .הכלהכ

 הביבסה תא גיצהל לכוי אוה רשאב ,דיתעל

 עיגת וז רשאכ ,הרדה אולמב 3.0 תונולח תיפרגה

 .תירבעה הרודהמב לארשיל

 .הגוצת יגוס המכ לבקמ התא 5טספז /6-ב

 ההובגה (היצולוזר) תודחה ךיניע תא דוצת ,בורל

 ,סלוא (הבוג) תודוקנ 768 לע (בחור) 1,024 לש

 תויקסיעה תונכותה בור .הילשא יהוז ,השעמל

 םגו ,תאזכ היצולוזרב תוכמות ןניא לארשיב

 תנוכתמב הייפצל םיחונ םניא םיצופנה םיכסמה

 הארנכ ףידעת ןמזה בור ,ןכ-לע .הדח הכ הגוצת

 ףאו תודוקנ 600 לע 800 לש היצולוזרב דובעל

 .תוחפ
 אל ,תולאשב םירבדמ ונא םיבוט םידוהי ומכ

 ,!תונקל ךסמ הזיא :ונתוא לאוש התא .תובושתב

 ךסמ ךירצ התא המל :הרזחב סילאוש ונא וליאו

 ינפל .ךרכהב אל !ונכבתסה .וקית -- ?ינועבצ

 המ ךמצעל רידגתש בושח ,תונקל המ רחבתש

 ינוקכ םה המ ,בשחמה סע תושעל ךנוצרב

 התא המכו ,דיתעב ךלש תכרעמה לש תוחתפתהה

 .רחמ תויעב ךוסחל ידכ ,םויה עיקשהל ןכומ

 ?רתוי וא תוחפ -- 6 ₪

 ללכב הז המ .הפיאהמ ץומה תא רורבנ ,הליחת

 סירחאה םסינקתה ןיבל וניב לדבהה המו /64

 סרוקמ ונל םירכומה םינקתה בוה .הגוצתה יכסמל

 | דייוצמ תונחל רוזחל לכות ךכ רחא ,רמאמה

 םיכובנ הרומ

 פטקםת /(4
 תינועבצה הכיפהמה

 ינועבצ ךסמ תיינקל 328וז ךירדמ

 .תיביטיאוטניא הרוצב םינבומ םירסמ ריבעהל וא
 סוקמ תא ןייצל ,ךמסממ סיבושח םיעטק טילבהל

 "תובכשיי וא תונולח יגוס ןיב טילבהל וא ,ןמסה

 .קושב וטקפ-הד דרדנטס הביתכמה ,מבי תרבחב

 ןקתה היה רבעב .הז םותתב םיגירחה סה םיטעמ

 הדובעל ומיאתה אל ויעוציב רשא ,664 ץופנה

| 
| 
 ו
/ 
| 

 התיה 564 ,רתוי תבחרומה הפולחה וליאו ,החונ

 וטקפ-הד ןקת לש ותוססבתה סע .ידמל הרקי

 וחנצ -  םיריתמהו קושה לדג 5טקפז 4

 .סאתהב
 הפי וא בוט דבוע סושיי לכ םאה !עבצ ךירצ ימ

 תובוט תואצות ונתיש םימושיי שי !עבצב רתוי

 וליפאו ,ללכ ונממ ועפשוי אל םירחאו ,עבצב דואמ

 תינחלוש רואל האצוה ,המגודל .בוט תוחפ ודקפתי

 -ונומ /64-ב רתוי הליעי ,דבלב בתכב תלפטמה

 טולקל הצרת סהב סיבצמב רקיעב ליעי עבצ .םורכ

 רזעת םא רתוי םיליעי ויהי ולא לכ ,םיטירפת לש

 םיקד םילדבהב ןיחבהל תלגוסמ סנמא ןיעה .עבצב

 תמגוד םיכסמ סלוא ,רופא תוגרד לש דואמ

 תא לצנל םילוכי םניא ייילאודיי וא ייסלוקרהיי

 ילעב ,/0/ \/וסחססחזסחו6 יכסמ קר .ןיעה תלוכי

 סיעצבמ ,רתוי םיבר רופא ינווגו תרפושמ תודח

 .בטיה תאז

 עדימ תוגיצמה תונכותב רקיעב םיינויח םיעבצה

 (מייבית) בשחמ תרזעב ןונכת תונכות .תינמז וב בר

 סג ;ינועבצ גצב רזעהל תובייח ,הקיפרג וא

 1991 ראועי



 המ לכ
 תכרעמה םש --- קזיס]ן601 \/סז א ם6ח0ח
 .םיטקייורפ לוהינל םלועבו ץראב הליבומה

 ₪---- לולה
 תונמזה שכר ,רוציי ,יאלמ -- "זרימ"

 ףנעב יאלמ לוהינל ץראב הליבומה תכרעמה

 קלד תונחת לוהינ 0 - 7 ה / 1 ב

 םינמשו םיקלד יאלמ לוהינ -- "עונמ"

 הדבעמ לוהינ הנכותה תיב -- מ"עב קדויפמוק

 ה ל ירצומל לארשיב לודגה יאמצעה

 תואצות תלבקל תיגולויב ורקימו תיגולויב תא ךרובע חתיִפ -- 56 לע הנכות

 .םיכתח ןווגמב םזוכירו תוקידב לש ןווגמל רתויב םימדקתמה תונורתפה

 !ךנוגרא לש לוהינה יכרצ
 תרוק תחת ,לוהינב לולכש המ לכ
 םיסכנו היבג לוהינ :תחא גג

 םיסכנ ,םירייד לוהינל -- "םיסכנו היבג"

 .םינכוממ םישולת תקפה תועצמאב היבגו

 םיסיטרכ תריכמ לוהינ

 תוריכמ לוהינל תכרעמ -- "ןוסיטרכ"

 הספדהו םייונמ לוהינ ,םיעפומל םיסיטרכ

 .סיטרכה לש תנכוממ

 :וניתוחוקל ןיב
 קנב ,קזב ,אסמ ,טיבלא ,םסא 7% ] 5 ה -

 ,לטיגיד ,םילעופה קנב ,ימואל
 ,ריואה ליח ,ךרע תוריינל הסרובה
 לעי ,תונורחא תועידי ,מבי ,םכט

 ,קיטסלפ רתכ ,תוכרעמו הנכות "עב בשחמ תוטלחה
 דרשמ ,חלמה םי ילעפמ ,ןמציו ןוכמ

 ,הטילקה דרשמ ,ןוכישהו יוניבה ביבא-לת 102 לוריבג ןבא יחר

 ,תילע ,ןשיימרופניא קרוע 03-5249947 ,5249775 ילט
 תיאבצ הישעת ,םיצ ,הלומרופ

 דועו רחא םלועמ חונכוחל רצויה חיב



 ו

 הדובעל סבורב רבכ םירבוע סיינורטקלא תונוילגה
 הריכמל ,ול הבושח הגוצתהש ימ .תינועבצ הביבסב

 ,םירפושמ עבצ יעוציב לע רתוול לכוי אל ,תואצרהו

 "סורכונומייש רתויב בוטה לע םינומ יפלא םילועש

 .עיצהל לכוי
 דבעמב הביתכ ומכ תיתרגש הדובעב וליפא

 .תדחוימ תועמשמ עבצל םיתיעל שי ,םילילמת

 ,הפלחהו שופיח ךלהמב עבצב רזענ ינא ,המגודל

 הדובע) םיכופה םיצבק וא םילימ רותיא

 ידבעמ יגוס ןיב רבעמב םיתיעל תעצבתמה
 "גונמ םיעבצב ,ללמ יעטק לש הטלבהה (םילילמת

 .םיבר שאר באכו ןמז ךל תכסוח ,םיד

 ?רחבת היצולוזר וזיא ₪

 לכסמו םישידחה םייפרגה םיסיטרכה לש בולישה
 תויורשפא ןיב רוחבל ךל רשפאמ םימדקתמ עבצ

 ורשפאי סירצומה בור .תונוש תודח תומרב הגוצת

 600 לע 800 לש הליגרה היצולוזרב דובעל ךל
 64 לש יירפוסייה השעמל והז .ךסמל תודוקנ

 יבצממ םידחא .הנכות לכ םע טעמכ רדתסמ אוהו
 ולכוי ,םישידחה סיכסמה בורו םיסיטרכב הדובעה

 םיכובנ הרומ

 רשא ,תודוקנ 768 לע 1,024 לש תודחל ךתוא תחקל

 הנכות ימאתמ תועצמאב קר ליעפהל לכות סתוא

 תלבק אל סא .סיטרכה םע םיקפוסמה (ס1וש6ז9)
 ליעיפהל לכות אלש יאדוול בורק ,הלאכ םימאתמ

 תוטעמ .ההובגה היצולוזרב םימושייה תא

 ,ההובגה היצולוזרב תוכמותה ,תוירבעה תונכותה

 לש תורייוגמ תואסריג ןה הל תולוכיה הלא בורו

 17273 4וססַאַה ומכ) תויאקירמא ףדמ תונכות

 תיטמוטוא םימיאתמה םיכסמ םג שי .(יודכו

 ךלומ םידצרמ רבע לכמ .העינה הלודנה םיבשחמה תכורעת

 .תורדזצז םיעבצ תעפשב םימרוז ,םיינועבצ רשחמ יכסמ תורשע

 ךתוא תוממהמו קזבה תודיהמב ךיניע לומ תזפלוח תונומתה

 ךילא םיזמצנו לק ףרט םיחירמ ,םידרכומה .ןהיעוציבב

 תא שוכרל ךתוא ענכשמ דחא לכ ,ןויצל היואר הדמתהב

 ההובנ הלמע האדנכ דל שי דב דתויב בוטה ,ולש ךסמה

 ?םישוע המ .(דחוימב

 ךסמל רבכ ברקתמ -- ריחמה ,האירקל רתוי החונו האנ האצות ןתיי הזכ ךסמ ,עבצל תובישח ןיאו

 .!ליגר ילאוד וא םורכונומ
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 ,םיסיטרכ לש הדובע ילהונו הגוצת יגוס רפסמל
 םיכסמ סע הדובע םירשפאמה םיסיטרכו
 .תונוש ןורכניס תוטישבו סייגולנא וא םיילטיגיד
 יגצ םנמא שי .םהיניב המאתה שי יכ אדוול ךילע
 תרומת ,וז הגאדמ ךתוא םירתופה !\וטוזופץחס
 .ייילמסיי םולשת

 5טססז /64, וט!זו808ח יגצ סויכ גישהל ןתינ

 יא םירמגנו חייש 1,200-ב םיליחתמה םיריחמב
 ואדיוה יסיטרכ ריחמ .הלעמו 2,500-ב סש

 תייש 500-ל 150 ןיב ענ קושב םילבוקמה סייפרגה
 ,רכומה יייע צלמומ בכרה לע טילחהל יאדכ

 וא תחא הנכות לש תיתוזח הלועפב ותוא קודבלו

 ךילע .ךלש בשחמב ליעפהל הצרת ןתוא ,רתוי
 ןחבת סהב ,הדובע יבצמ רפסמב ךסמה תא ןוחבל
 םימרגנה הגוצתה ייונישו ,בצמל בצממ רבעמה תא
 היצולוזרב ליעפה ךסמה חטש יכ בל םיש .וכלהמב

 2/3 קר תוגיצמ תוכרעמה בור .תיסחי ןטק ההובגה
 המכ קודבל סג בושח .ההובגה היצולוזרב ךסמהמ

 היצולוזרב ,ךסמה לע תינמז וב גיצהל לכות םיעבצ

 לש 16 הגצה תורשפאמ תוכרעמהמ קלח .ההובגה
 סיעבצה רפסמב סאו .256 תורחאו ,דבלב םיעבצ
 אטבתמ אל סלשל ךילע ותוא ריחמה -- ונרבד

 תוכרעמ שי .תוקדב אלא ,םילקשב אקווד
 ,ההובגה היצולוזרב םיעבצ 256 סנמא תוגיצמה
 לכ ןיתמהל ךילע היהי תאזכ הנומת גיצהל ידכ ךא

 ןכש ,הלועפב הלא תוכרעמ ןוחבל יאדכ .סויה

 סייפרגה םיסיטרכה סיענ סהב םיריחמה ימוחת
 סיעוציבב תונורסח וא תונורתי בורל םיפקשמ
 .הלא

 המכ -- בשוח התא !עבצ רובע םלשל ךילע המכ
 הניא תמאה ,רתויש המכ -- הצור רכומה ,תוחפש
 ,ךל שורד המ עדוי התא סא .ךרדה עצמאב תאצמנ
 סע עקתהל וא ,הליעיו הלוז האיצמ גישהל לכות
 ריחמב תשכרש ,תישומיש יתלב הרמוח
 .ימונורטסא

 ,םילילמת דוביעב םידקמתמ ךיקוסיע רקיע םא

 לש הקפה סעפ ידימו ,ינורטקלא ןוילג םע הדובע

 5טספז ךסמ .עצוממב ךל יד ,הלבט וא רויא ,ףארג
 לש ריחמב סויכ גישהל לכות סאות סיטרכו 6

 תורשע ךותמ דחא רוחבל לכות ,חי'ש 1,400-כ

 לצא דובעתש הריחב לכו ,קושב ךל םיעצומה
 קבדת דוע לכ ,ךלצא םג בטיה דובעת ,רכומה

 .הדובעב חכומש ףורצב
 תונולח ומכ תמכחותמ תיפרג הביבסב הדובע
 סיטרכה לש םייפרגה םיעוציבה תא טחסת ,0
 -וזרבו םייברימ םיעוציבב ןיינועמ התא סאו ,ךלש

 1971 ראונ'



 | פלא מ"עב תוספדמו םיפוסמ א

 לארשיב רתויב לודגה קפסה
 םלועב םינרציה יריכבמ

 לכב 2000 או דעו 0 לחה תונוש תויוריהמב תוספדמ רי ב ==
 רפסמ םעו תוכיא תספדהב שרדנ סמוע לכלו הספדהה תוטיש 1 2
 וש ופאו 60 דו\ואהא .םיקתעה (\וכו\

 ' תודימב 701566 דע 121550 םיריהמ השיג סאופ-מ לחה םינוש םיחפנב םיחישק םיקסיד ₪ 9 6
 אוז .או:ח.6'(-: 5.0.54 56615 ,רקב ואוקחואווש"

 יבמזב 25008 דעו 2
 םע 8" 51/3" 3/2

 25₪ו2 דעו דטפחפס םוח תמ 386. אד , = 6 ימאות םיבשחמ 6 טס
 צ 6. 66 ,אוסס יכסמ ,תותשר ללוכ 4%

 ס.ש.או תוכרעמ ינרציו יחתפמ ק.0.5 תוכרעמב בול
7 === 5-7 

 == ישל חונטק תוספדמ ₪

 .ליעפמב ךרוצ אלל תכשוממ הקספה ריגס ללוכ םישמתשמל ט ק 5 ןיב תרושקת \ 6 חווד,הטילשל תובשחוממ קספ לא תוכרעמ 5 ססצשפח -

 ללוכ םימלשומ הנגהו
 רחאל םתמקהו םיצבק ת

 תותשרב שומשל םימכחותמ םיפוסמ בשחמל תרושקת יפוסמ קצב
 החסא

 ד -םד פחד אסם טקסיד אלל

 מ יחתפמו ינרציל וטק 6286בשחמ יסיטרכ

 .תידימ הקפסא ,המגדה ,ץועי תלבקל םויה דוע הנפ

 מ"עב תוספדמו םיפוסמ אפלא .ךתורשל םינעוצקמה

 א"ת ליחה-תמר ,5 דראה בוחר

 03-491695 ,498633 ,497402 :לט
 5447797 :סקפ 371249 /\!74 :סקלט



 ובתו תורו

 ,קניסיטלומ א66 ךסמ והז .םילודג םיכסמ םישרוד הקיפרגו תולכירדא ,ןונכת ,מ''בית ימושיי
 .לדגומה חטשב הגוצתה תוכיאל בל םיש .אלמ לדוגבו הלועמ תוכיאב 5טססז /64 תגצה רשפאמה

 תופוכת םיתיעל ליעפמ התאש וא ,ההובגה היצול
 רואל האצוה וא מייבית ,תוקזח הקיפרג תוינכות
 .רתוי רקיו םכתותמ דויצל קוקז התא ,תינחלוש
 ךל ומרגי םיעצוממ סיטרכו ךסמה ,הזכ הרקמב
 ליחתתש רחאל ספילחהל הצרת אליממו ,תורצ קר
 הדובעה תביבסב ,םהלש תוערגמהמ לובסל
 .תימוי-סויה

 ןיבהל ךילע ,ךל תויופצה תויעבה תא ריכהל ידכ
 הביתה ךותב .ינועבצה ךסמה דבוע דציכ הליחת
 לע רשי םירויה סיחתות השולש םיבצומ ךלומש
 םיעיגמ סהש ינפל .םינורטקלא לש סרו ךשאר
 תודוקנ עורזה חול לא םיצפנתמ סה ,ךפוצרפל
 לכב .ןורטקלא ןהב עגופש תעב תורהוזה תוינחרז

 יעבצב תורהוזה רופסופ תובכש שולש שי ךסמ
 ןתונ הלא סיעבצ ןיבש בולישה .סודאו לוחכ ,קורי
 ,םיעבצכ ההזמ התא םתואש םינווגה תא ךסמל
 תיכוכז תק ,תאז ןוחבל ידכ .םייוצרה המצועו ןווגב
 סתס אל הלא -- האור .ךסמה לע ןנובתהו תלדגמ

 .סירופיס
 יייע הטומ םיחתותהמ טלפנה םינורטקלאה ףטש
 תכרעמ תועצמאב טלשנה יטנגמורטקלא הדש

 ,ךסמה לש הייטהה יגירסב תטלושה םילילס

 ןרקה .הרקבה סיטרכ חלושש תוארוהל סאתהב

 הענ איה ,הינש לכב םעפ 70-כ ךסמה תא תקרוס

 ותוא תקרוסו ,ךסמה לש ילאמשה ןוילעה הצקהמ
 1,024 הקילדמ וא הבכמ איהשכ ןימיל לאמשמ
 תארוהל סאתהב ,הרוש לכב תוינחרו תודוקנ
 תדרויו הלאמש תצפוק ןרקה הרושה סויסב .רקבה
 .שדחמ לכה הליחתמו ,הרוש

 -טקלאה ינרק תשולש ,הביצי הנומת גישהל ידכ
 םימעפ 60-כ ךסמה תא רובעל תובייח םינור
 סואתב עוגפל תובייח ןה הקירס לכבשכ ,הינשב
 םג סלוא .תינמז-וב תודוקנ 640,000-ב ,קייודמ
 דוציר תטלוק ןיעה .הקיפסמ הניא וז תוריהמ
 ישובישל ,ךסמב תכשוממ תוננובתה רחאל ,םרוגה
 סיכסמב דחוימב רכינ רבדה .שאר יבאכו היאר
 היצולוזרב | (!חזפז!80) הקירס תקולח ילעב
 רוזחמ לכב םיימעפ ךסמה קרסנ הז בצמב .ההובגה
 לע ןרקה תרבוע הנושארה םעפבשכ ,הנומת
 -יפל .תויגוזה לע -- הינשבו תויגוז יאה תורושה
 בצקה תיצחמל ןטק תונומתה רבעמ בצק ,ךכ
 .רבגתמ דוצירה טקפאו ,ליגרה

 בצק תצאה יייע רבגתהל רשפא תאז היעב לע
 שדח יפוריא ןקת .(/פץחט) ךסמה לש הקירסה
 ,בצמ לכב הינשב תונומת 60 לש בצק עבוק
 הכימת ןיידע ןיא סלוא ,72-ל עיגהל איה הפיאשהו

 הדיבכמ ההובג הקירס תוריהמ .הז ןקתב תבחרנ
 ,דוביעה תא עצבל בייחש ,הרקבה סיטרכ לע דואמ
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 ו
 .המיהדמ תוריהמב ,ךסמל םינותנה תא ריבעהלו
 תואמ המכב רתוי םירקיו) םיריהמ סיכסמב
 ךא ,אסח-וחזז!806 הדובעה יבצמ לכ ויהי (םילקש
 שי ,םיבוכיע אללו תפטוש הדובע םהל רשפאל ידכ
 .רתוי םיריהמ הרקב יסיטרכב סדייצל

 -דבעמ סיתיעל וללכי םירפושמ הרקב יסיטרכ
 ההובג תוריהמ סיטרכל הנקמה דחוימ יפרג
 יייע ארקנה עדימל התכיפהו ,הנומתה דוביעב
 טשפל םייושע הלאכ םייפרג סירקב .ךסמה
 תבשחוממ הקיפרגב סישמשמה סיבר םיכילהת
 תגצה ,(סוז) םיעטק תלדגה ,היצמינא ומכ ,מייביתו
 .יאר תנומתל סתכיפה וא תונוש תויוזב םימצעה
 םיליחתמ םידחוימה םייפרגה סיסיטרכה יריחמ
 .םירלוד יפלאל םיעיגמו חייש 600 --מ בורל

 ייםילודגיי םייפרג םימושיי םע דבוע התא סא
 ךילע ,מייביתו רואל האצוה ,ואדיו תוקפה ומכ
 .לודג ינועבצ גצב עיקשהל ךנוצרב סא סג לוקשל
 תויהל יושע 'צניא 14 וא 12 לדוגב ,סויכ ץופנה גצה
 םיטירפ וב גיצהל ךילע השקיו ,ךרובע ידמ ןטק
 לכות .יעבט לדוגב ףד לע תויתוא ומכ סינטק
 בוט תאז השעיש ריבס ריחמב יצניא 16 גצ אוצמל
 הלעמלו יצניא 19 לע תכלל טילחת סא ךא ,רתוי
 .הדח הרוצב סילוע םיריחמה ,הזמ

 תנוכתמב הקיפרגו דומיע ךקוסיע רקיע םא
 גצ וא יייכנא גצ" תשיכר לוקשל ךל יאדכ , דומע
 הלא .םידומע ינש הארמה 'ץניא 23 לדוגב לופכ

 הלעמו חייש 4,000-כ םריחמ ,ידמל סירקי סיגצ

 "שהש הדבועהמ דבל דוחי לכ סהב ןיא השעמלו
 לע'י תדמוע וא ,דואמ הלודג תידוטקה ןרקה תרפופ
 הטושפ הרמה תנכות תועצמאב תלעפומו ייהדיצ
 בר ןמז ךל ךוסחל יושע הזכ גצ םלוא .תיסחי

 .הדובעה ךלהמב
 סא -- ירקיעה רסמה תא תינש שיגדהל ונילע

 ןיא ,םידבכ םייפרג םימושיי סע דובעל דמוע ךניא
 ,וזכ הרמוחב הכורכה תיפסכה האצוהל הקדצה לכ
 סיסינ ךל .תוגיצמ המגדהה תוינכות םא םג
 תא קר לצנת סירקמה בורב .סיעבצ ללשב תואלפנו
 יצחב גישהל לכות ותוא ,הרמותה יעוציב םומינימ
 אולמ תא לצנל לכות ,השעמל .ליגר דויצב ריחמה

 ,המגדהה תנכות תצרהל קר תכרעמה לש התלוכי

 ועדיש ,ריבס ריחמב םימושיי לקנב אצמת אלו
 הרמוחה לש תומדקתמה תונוכתה תא לצנל

 .תשכרש

 ?ןתחה ימ ךא שי הלכ ₪

 ,הז גוסמ תמדקתמ הרמוח לע תכלל תטלחה םא
 ,סויכ .ךתושרבש בשחמה גוס המ קודבל ךילע
 ישאר חול סע םיבר םיישיא סיבשחמ םירכמנ
 יפרג רקב סג הכותב תללוכה ,ייוב"לכי' תנוכתמב
 וא חיורהל יוכיס ךל שי ןאכ ./6/-ל םיאתמ
 רבכ ךמות הזה ללכומה רקבהש ןכתיי .דיספהל
 התא זאו ,האלמ היצולוזרב 5טק6ז /6// ךסמב

 סא ,םלוא .סיטרכה ימדב רתויו חייש 200-כ ךסוח
 קר אל .היעב ךל שי תרחב וב ךסמב ךמות אוה ןיא
 ,תינק רבכש רקבה יתורש לע רתוול ךרטצתש
 ינפל ינוציח ךסמ רקב עוקתל לכות אל הזכ בשחמב
 ךילע ךכ סשל .חולב ללכומה רקבה תא לטבתש
 וא ,ךלש בשחמה לש הקזחאה ךירדמל תונפל

 (44 'מעב ךשמה)

 1991 ראונ'



 ץורע ורקימ
[68 

 דועו
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 אספוק םוש .תושדחה 2/מבי תוכרעמ

 תוישיאה תוכרעמה ןיבל ליגר ישיא בשחמ ןיב לדבהה היה אל םלועמ

 וילאמ רורב ךכ לכ - תושדחה ?/מב

 תאז .םיבשחמ לש הרוש וא הרדסמ רתוי הברה ןה תושדחה 2/מבי

 תוכרעמה .חוקלה קוקז ול תורשב תדקוממ ,תללוכ הבישח תרוצ

 תא חיטבהל תנמ לע תויונב ,וירחא תוררגנ אלו יוניש לכל תוננכותמ

 ךורא חווטל ךחעקשה

 לכל תונורתפ תונתונ ןהו הנכותו הרמוח ןיב האלמ הינומרה ןהב שי

 .אובל הדיתעש היעב וא תיושכע היעב

 תרדסב סינוש םימגד תתו םימגד 16-מ תוחפ אל םויה גיצהל האג מבי

 המ תא רתוי דוע םירישעמו םיקזחמה םימגד .2/מבי תישיאה תכרעמה

 י"ע עצומה ,הרמוחה םוחתב רתויב בחרה ןווגמל בשחנ םויה רבכש

 .דחא ןרצי

 ,95 אשינה םגרהו 95-ו 90 םיליבומה םימגרה תא ללוכ הז ןווגמ

 רבעמב הנומטה תילאיצנטופה המצועה לכ תקפה םירשפאמה

 ואז 6

 תוניפס ןה 95-ו 90 ימגד תושרחה 2/מבי תוישיאה תוכרעמה תחפשמב

 .םיישיא םיבשחמב הנורחאה הלימה ,לגדה

 וו |
 יי לאט ב תופימומוי

 ו עו ו

 בחרומה ןווגמה ססוכמ וילע יגולונכטה ןורתיה תא םיגציימ ולא םימגד

 תויפרג תונוכת ךרד ,ןוסחיא תלוביקו תוריהממ לחה ,2/מבי תררס לש

 לש המצועה תא יבטימ ןפואב לצנל ובצוע םה .לודיגה תלוכי רעו

 .ןפוד יאצוי םיפיקמ םיעוציב קפסלו ואז 456 רבעמ

 סירוצעמ אלל המצוע - !אז1. 46 דבעמ

 ילעב םהש םשכ רתויב םימכחותמ םגיה 2/מבי תחפשמב 95-ו 90 ימגר

 לודגל לוכיה) ץ"המ 25 וא ץ"המ 33 לש דבעמב םידייוצמ .הבר המצוע

 םיעוציבה תאו אישה תוריהמ תא םיקפסמ םה .(ץ"המ 13-ל תולקב

 םידוביע :ומכ םימכחותמ םימושיי ךרוצל םישורדה םינזואמה

 ,הידמ יטלומו םייסנניפ םילדומ ,םייסדנה/םייעדמ

 םילשמ ,המיהדמ תוריהמב םינוחנ תרבעה רשפאמ טיב 32 ץורע ורקימ

 .דיתעב תובחרתה תארקל ןכומו 486 דבעמ לש תיחכונה ותמצוע תא

 בחר םינותנ תרבעה ץררע םע בלושמ ןורכז :םיללוכ םיפסונ םישודיח

 ;(תכרעמה תונורכזל 486 דבעמה תשיג תא לעיימה) טיב 64 לש רתוי

 2% אפ 60115 07דזסא ;(32א1₪ דע הבחרהל ןתינ) סיסבכ 8או₪ ןורכז

 .רתוי דוע ההובג תוריהמ תגשהל

 תהובג הדרפהב הקיפרג ,המוצע ; תוריהמ - \6\

 חאה הלימה אסא

 דרקימ לע תססובמה 2/מבי תכרעמ לכל הפי והל ןתינו 95-1 90 ימגדב

 דח הנומת תרשפאמ

 :ןוגכ םידחוימ םייפרג םימושייב המישרמ ה

 ונכתו תונומת דוביע ,הידמ יטלומ ,תינחלוש רואל

 הסריג 05/2מבי הלעפהה תכרעמ םע בוליש םידקת תרסח

 ךסמה יבג לע גיצהל ןתינ - רתוי הבוט םיוות תרדגה תרשפאמה - 3

 רתוי ההובג תוכיאבו רתוי בר ערימ

 56581 רתויב םיריהמ םיטילקת

 תרסח המרב םיעוציב רשפאמ מבי לש רתויב ריהמה חישקה טילקתה

 0% 08 דע - המוצע ןוסח א תלוביק 95-ר 90 ימגדל הנקמו םידקת

 תינוציח םיטילקת תדיחי תפסוה םל 95 םגדב) | 668 דעו (90 םגדב)

 ,8908-ל95 םגד לשו76.08ר. < -..לש ןוסחיאה תלוכי האירממ

 הכותב יונב דיתעה

 \ק\א1=) אק מבי הבחרהל

 רתימ תונהל רשפאמ ,%



 .הלא תוכרעמ םע דדומתהל הלוכי הניא
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 אווסא0 (ואגאא₪ ימאתמל תורוה .תכרעמה ייח תא ךירא 'דכ

 תפסוה ומכ השעמל) םידבעמ דועו דוע בלשל (8 ]'

 יתיישעתה טררנטסה לע ססבתהב .(םייקה בשחמל םיבשחמ דוע
 תונהל לכות = פאוג11. 60וקט א 5צ51או אזפא[ 68 (901)

 לככ ,ךלש תכרעמה תא תונבלו ךישמהלו םישדח םימוטיי לצנלו

 .ךיקסע ובח

 תלוכיו סידקת ירס עיב ,דחוימב ההובג המצוע ךל עיצמ 95 סגד

 65%%"ר 8-36 2/מבי ימגד ךל םיעיצמ ליבקמב .תותשר לוהינל ההובג

 ,יאדכ וכיא יביטנרטלא תשר תרש ,םישרוחמה

 אלל ,תידוחיי .הדובע תנחת אוהש 5 15 שדחה סגרה תרזעב

 םלוא ,תשרבש עדימל תשגל לכות ,דחוימב חונ ריחמכו םינוטילקח

 ,הכותל םיסוריו רידחהל ןתינ אל ליבקמבו חקליהל לכוי אל ידוס ערימ

 ךלש תשר תרשה ןיב הרמוחה ירוביח תא תלעיימ "ןמסה תעבט" תשר

 יט - 3 ₪ = = ט = בג השדחה הלעפהו ,הדובעה תונחתו

 יאדכו ליעי הנכות ןורתפ תקפסמ ,1.3 תסריג 08/2 1.אא %6%\ אה

 +[ 60 רתויב תללכושמה רזיילה תספדמ תא ךכל ףיסותשכו .רתויב

 .תמלשומ היהת ךלש תשרה - מבי לש

 חוטב תויהל לכות ךלש בושחימה יכרצל ןורתפ שפחמ התא םאש ךכ

 ! הלא תוכרעמ סע דדומתהל הלוכי הניא אספוק םוש :דחא רבדב

 רחאל סנכה תושדחה 2/מבי תוכרעמ ןווגמ לע רתוי דומלל ידכ

 בורקה השרומה קוושמה לע םיטרפ .מבי לש םישרומה םיקווסמה

 :ןופלטב ךילא

 66% 16ו אא. / רב/ד ךילירפ יקסבשרו 00



 בשחמ יקחשמ

 !ץו<:יפ
 ק6-2 םישטדח בשחמ יקחשמ

 :ה2יהנ רוטלומיס

 3 רפסמ ןחבמ תעיסנ ₪

 0001866 לש "ןחבמ תעיסניי לש ןושארה רודה
 ןהב ,ץורמ תוינוכמ שמח ללכש קחשמ םע ליחתה

 אב ,וירחא .לתופמ יררה שיבכ לע גוהנל תלכי

 ףורמב דדומתהל ךילע היה וב ,2 רפסמ ךרד ןחבמ
 שאריי לש ףרוטמ <ורמבו ,םיתחתח יכרדב ירבדמ
 ילוח ,התע .(שיבכב רשאמ בשחמב ףידע) יישארב
 - 3 ןחבמ תעיסנ לע םיגגוחו םיבש הגהה

 השולש לבקמ התא 605 לש הליבחב .''הוואתיי

 ילולסמב קר סתוארל לכותש תוינוכמ ימגד

 סוטיימ ,658צ |וו טלורבש - | םיצורמה

 ארוק התא סא .ולובאיד יניגרובמלו -,יניראפהניפ
 גוהנל ךייוכיס בור ,התע ,ךרדחב ולא תורוש

 ןתוא תוארל וליפא .הז קחשמב סה הלאכ תוינוכמ

 .רבכ השק
 המכ לבקמ התא השדחה הרודהמב ,ןכבו

 תא תוסנל לכות םהב ,םישיבכב הגיהנ ילולסמ

 שיבכהמ תדרל םג לכות ,צמוא ךל שי סא .םיבכרה

 תייה אלש רבד -- רתוי טאל סנמא ,חטשב עוסילו

 טילחת םא ."868| דחוחָפ"ה םע תושעל םלוח
 לכות ,םייברעה ןיב תועשב ,ךשוממ ןמו עוסיל
 ,הנתשמ ריואה גזמש וא ,ךישחמ ףונה דציכ תוארל
 ...תורומהמ ,בוטר שיבכ ,םשג ,הרעסל סנכנ התא
 לע צוב ץירפשמ ךינפלש בכרה ,הלאמש רובש

 - יצוב ןולתה ,םירשיו חתופ התא ,תושמשה
 -  תורוא בוביסל רבעמ בכר חיגמ ךלומ

 !!!הנימי רובש םירוונסמ
 ךלהמב גירח הרקמ לכ וא הנואת התרק םא

 ידכ ,םיעטקב העיסנה תא רזחשל לכות ,העיסנה

 אצוי לולעפ עצבל תחלצה םא סג .ןויסנהמ דומלל

 תונוש תויווזמ ,בושו בוש ותוארל לכות ,ללכה ןמ

 הביהרמ הגוצתה .ןורכזב ותוא רומשל וליפאו

 רוטלומיס תא םג חתיפש ,ירואל סוט ,רתויב

 הגוצתב ןאכ םג שמתשה ,808!4600 לש הסיטה

 םיגיצמה ,תועלצ-יבר לע .תססובמה תיפרג

 םירישכמה חול .הלועמ העונת יומידו היצמינא
 -סונ הילעו ,רגאקסב הקרסנש הנומת לע ססובמ
 סינושה םייוויתחה םיפ
 .תבשחוממ

 הקיפרג תועצמאב

 םוחט ₪ז טעמ[ א +

 10787 הקפדה

 7 הסרינ 5148 ללח ₪

 זאמ ךפהו 1983 תנשב קפוה ירוקמה קחשמה
 הסריגה .קחשמה ינודעומ לא רזוחו בשש טיהלל

 תרשפאמ (רלוד 34.95 הריחמ) תנכדועמהו השדחה
 תומרל עיגהל ,לכב רבכ וסנתהש סכמ הלאל

 סג ופסונ ,םינווג 256-ב ,עבצה .רתוי תוהובגה
 וז המישמב .םימיהדמ םיילוק סיטקפאו תולוק
 ,יטקלגרטניא ללח קנט ,ברק תניפס לע דקפמ התא
 תא לסחלו ץראה רודכ תא ליצהל ותמישמ רשא
 םירזייתה .חטשל שולפל םיסנמה םירזייחה

 -לע םתוהזל לכולו ,םינוש תומלוע העבשמ םיעיגמ

 .תולוקו היצממינא ,הקיפרגב םינמיס יפ

 :הבישחו הינטרטסא |

 וו יאחנאועמ ןוקרדה ןיע ₪ |
 ,ןושארה טיהלל (רלוד 49.95 ריחמ) ךשמה קחשמ

 המ" קיתע יניס קחשמ לע ססובמה ,יייאחנאשיי
 לש םימאות תוגוז דירוהל -- הרטמה .ייגנויג
 גיצמ בשחמה .תולה ירבע ינשמ ונימוד תויבוק
 וא ,תיניס תיתרזמה תנוכתמב ,תוגוז העשת

 השוע הביהרמ /6/ תגוצת .קחשמ יפלק תנוכתמב

 רובעל יאדכ הליבשב קרש ,תנייוצמ הדובע ןאכ

 קחשמ תויבוק בצעל תורשפא ןאכ שי ,בגא .עבצל

 רחבתש סירויצ רייצל לכות ןהילע ,י'תויטרפיי

 תונוכתמ 12 ןיב הריחב רשפאמ || יאחנש .ךמצעב
 חול ךרעמ לע תוססובמ ןלוכ ,קחשמה לש החיתפ

 .יניסה הנשה

\ 
 1971 ראוני
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 בשחמה וב בצמל היגולונכטה תמדקתמ התע רבכ

 ךיתימע סע ,םינפ לא םינפ ,חחושל ךל רשפאי

 הירבחה סג אלא ,ךדצלש ולא קר אל -- הדובעל

 ןיב תרושקתב קר ויהי אל תונורתיה .סליגנא סולב

 תונכות .בשחמל סדא ןיב קשממב אלא ,תישיא
 ךר לוקב וביגיו ךלש הדובעה יפדו םימושייה
 שקמ לע שיקתשכ ,הדובעה תויורשפא תא ריבסיש
 בלשת ךידלי לש םיקחשמה תנכותו ,הרזעה

 גרבליפס ןביטס חסונ ואדיוו השפנה לש םיטקפא

 .שחרתמב תישיא תוסנתה לש תלוכי סע
 -ונכט תומולח שומימל םישורדה םיביכרמה לכ

 סירזופמ -- התע רבכ ונמיע םיאצמנ הלאכ סיגול
 -אהו עונלוקה תישעתבו ,היזיולטב ,םיבשחמב

 ונל ויה אל הכ דע ,םנמא .תיתיבה הקינורטקל
 יהוז .תיקסיע וא תיתיב תכרעמב סבלשל םיעצמא

 ןוויכו ,תילטיגידה הידמיטלומה לש הרטמה

 םירישכמ ינש יייע בתכומ הלש תוחתפתהה
 בשחמהו - ואדיוה וא היזיולטה -- םייסיסב
 .ישיאה

 1971 דאוני

 ו גז : ₪ לא ."=

 | נהר
 .ם כ. ם 6

 םיבשחמו תונדיתע

 .(- ה ₪ 5 עי
.₪ | | 

 םולכ תיאר אל דוע

 (ואדיו ,וארטס) תירודיבה הקינורטקלאל דוגינב
 יטוח תא תגרואה תרגסמ קפסמ ישיאה בשחמה
 םילכ ןתמ ךות ,הדמתהב סהילע תחקפמו הידמה
 .עדימ לוהינו סימושיי חותיפל םינימזו סישדח

 ךכ ,תוסנתהל תושימג םיכרד ךל וקפסי םיחתפמה
 יוליבל וא ךתדובעל היגולונכטה תא סותרל לכותש
 תאזכ תיביטקארטניא הידמיטלומ .יאנפה תועשב
 יקסיעה בושחימב סייטמרד סייוניש החיטבמ
 בשחמה תא ךופהי רשא זרזה תויהל היושעו
 .שממ לש יתיב רישכמל ישיאה

 סיבייח ,ורקי הלאה םירבדה לכש ינפל ,םלוא
 תויקווישו תוינקת ,תוינכט תויעב רותפל םינרציה
 סינצינב ךא .םינש ךשמיהל יופצה רגתא -
 .סויה רבכ תוזחל רבכ סילוכי ונא םינושארה

 םימושייב םייועממ תונורתי ₪

 והז .רצומ הניא תיביטקארטניא הידמיטלומ

 תוביחרמו וזב וז תורושקה תויגולונכט לש רובצמ

 רושעב .עצבל לגוסמ בשחמהש תולטמה ףקיה תא
 -יטקארטניא קסידואדיו תוכרעמ ולביק ,ןורחאה
 .סידבועל הרשכהב יעצמאכ בושח דיקפת תויב
 סימיגדמה ואדיו יטרס םיללוכ הלאכ סינקתמ
 עיגהלו תומייוסמ תודובע עצבל דציכ םיכינחל
 לוקה ספב םינתינ םירבסה .םייוצרה םיגשיהל
 ,המגודל .ףסונ עדימ רבעומ ובו טרסל הוולנה

 עומשל לוכי התא תוינוכמ ןוקית ךירדמה סושייב
 ,לקלוקמ עונמו בטיה ןווכמ עונמ ןיב לדבהה תא
 תוכרעמ ,תיטפואה הידמבש ןוסחיאה חפנ לשב
 רמוח לש סירה תונבלו גופסל תולגוסמ םג ולאכ

 הידמיטלומ תליבח שוכרל רבכ ושפא םויכ

 התא רלוד 134 ריחמב .םייתיב ק5/2 יבשחמל
 םיקנויה לכ לש הידמיטלומ תידפולקיצנא לבקמ

 ,םימוליצ יפלא ,םיטרס יעטק לש בוליש .סלועב
 לע םיקחשמו תולאש ,םיפארג ,עדימ ,תוטלקה
 ןנוכ םג ךירצ קחשל ידכ ,םלוא .דחא רוטילקת
 .6-חסא



 -בוע לש בר רפסמל הכרדה קפסלו ,הקיפרגו ללמ
 תיווח ,תויומכל טרפ סלוא .הדובעה רתאב סיד

 תא הריבגמ תיביטקארטניאה תוסנתההו הדימלה
 .דומילה תוליעיו בצק

 תרבגהל תיעבטה ךרדה ןה הידמיטלומ תוקינכט
 ןהו ישיא בצקב דומילו הדימלה ןובאת ,תונרקסה

 סיישיא םיבשחמב תונוכת רופישל עייסל ולכוי
 בא לש הידמיטלומ תמגדה ,המגודל .םימייק

 שומיש השוע ,1-2-3 סוטול לש לש שדח סופיט

 065 קסידב תונסחואמה ואדיוו תואובבו ,לוקב
 ואדיו יעטק םיקפומ הלא תואובבמ .חס\ו
 .םייביטקארטניא ּהכרדה יטירסת סיווהמה

 אולמב הידמיטלומ-ה רבכ תדבוע לארשיב םג
 ,לארשי מבי הכרעש סיאנותיע תביסמב .ץרמה
 תרבח הקיפהש יביטקארטניא תמוסריפ טרס גצוה
 ךות 66 יבשחמ לע קפוה טרסה ,הקיטסלפ רתכ
 ,םימוליצ ,הקיפרג ללוכ 4/6-ה תונוכתב שומיש

 םימדקתמ הידמיטלומ יטרס .ילטיגיד לוקו ואדיו

 ןיילדנ ינכוסו קוויש תורבח רובע וקפוה רתוי
 ירצומ תא רוקסל חוקלל סירשפאמ סה .בייהראב
 םיאצמנה םיסכנה לע עדימ לבקל וא הרבחה
 הקולחה ,םינבמה ימוליצ ומכ ,םיכוותמה תמישרב
 .תכרעמב םייוצמה סירחא םיטרפו ,תימינפה
 רוביח אוה ,דואמ ליעי ךא רתוי טושפ שומיש
 -ב הדובע יייע .ישיאה בשחמל היזיבלט תמלצמ

 אלל ,גג תרוק התוא תחת רודל סהינש ולכוי 2

 ןטק ןולחב היזיבלטה תא גיצהל ןתינ .הערפה
 תעשב אלמ ךסמל ולידגהל וא ,הדובעה ךסמב
 החטבאה תדיחיב הרקב רדח לוהינ ,התעמ .ךרוצה
 ...רתוי טושפ היהי לעפמה לש

 ,יאופרה רזגמב ומשו: םירחא סישומיש

 סאו .האופר דומילו ,ןגטנר ימוליצ .תאוושהב

 ,מביב הקפוהש הביהרמ הנכות -- רבודמ דומילב

 ךא ,ייסוסמוס בוחריי םידליה תינכת תא הגיצמ

 הברה תקתרמ תינכותה ,הידמיטלומ תנוכתמב

 מ / 0 %

 לש תונמואה תגוצתמ קלחכ ,לארשי ןואיזומב הנשה הכרענ לארשיב הנושארה הידמיטלומה תגוצת

 .גארפ תודהי
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 םיבשחמו תונדיתע

 בוליש !םיישיאה םיבשחמה לש תממהמה העפוהל ונוכיה

 ,הלועמ תודחב ואדיז םוליצ ,עדימז הנכות ,הדמוח לש ץצופמ

 םיילטיניז םילילצ ,ךסמה לע תושחרתהב הליעפ תוסנתהו

 לש דוזיבה זכדמ ויהי הלא לכ -- םינופוארטסו םייק)

 .בורקה רושעב תבעהוממה תינחלושה הווצתה

 רחוב דליהו ,תיללכ הנומת תגצומ ךסמה לע .רתוי
 תסנכנ הנכותה .דחוימב .ותוא ןיינעמש והשמ
 ,םיטרס יעטק הגיצמ ,הריבסמו תרבדמ ,הלועפל

 םיעטק ןווגמב דליה תא תעשעשמו תודיח הדח
 !דומלל ףיכ ךכ-ןכאו .םיידומיל

 ירצומ תרדס לע מבי שדוחה הוירכה לארשיב

 החפשמה .תירבע הכימת סג םיללוכה הידמיטלומ

 הקיפרג לש היצרגטנא תרשפאמ השדחה
 אלמ ואדיו ,תואפקומ ואדיו תונומת ,תבשחוממ
 תוכיאב ינופוארטס לוקו ,היצמינא  ,(העונת)
 .(קסיד טקפמוק) תילטיגיד

 גטפוס וא 4/6 הנוכמה םירצומה תחפשמ
 ומכ םירופיש התעמ תללוכה , 1508! 60חה60זוסח

 לש אלמ בוליש ,יתודידי עגמ-ךסמ קשממ בוליש

 תורשפא ,\/-\/וסווסח הנוכמה רצומב ייצריי ואדיו
 רשפאמו ,ליגר היזיבלט טלקמל 8/6 לש רוביח

 .תיתיבה היזיבלטל ישיאה בשחמה תא רבחל

 רשפאו ,שדחה 06-ב הלפכוה לילצה תוכיא
 .ווס| תנוכתמב הקיסומ יצבק התע וב ץירהל
 תכירעל השדח הנכותב תדייוצמ תכרעמה
 םיטרסהו הנומתה ,לוקה תכירעו ,תונומתה
 .י"'תינחלוש רואל האצוהיי לש תנוכתמב תעצבתמ

 תרכומ תנוכתמב ךסמה לע תוגצומ תויורשפאה לכ
 לכל עיגהל ןתינו (תונולח תייומד) 05/2 יליעפמל

 תקינכט אוה האנ שודיח .ישוק לכ אלל הלועפו ילכ

 ,םיעבצ גורד תקפה תרשפאמה הוזפזטפח וא הזתה
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 לש בוביסו הייטה תלוכי םג הפסונ .תואנ תוללצהו

 תעדוי הנכותהו ,הנומתב טנמלא לכל תולעמ 0

 םילבוקמה םינקתב טלפ יצבק התעמ קיפהל
 .תינחלוש רואל האצוה תוכרעמב

 תקפהל יעצמאכ תכרעמב שמתשהל סג רשפא

 סתוא 'יזוראל"' ,ינויזיבלט סוסרפו ואדיו ינוטרס

 .הטלקה רישכמ לכב םגיצהלו ואדיו תטלקב

 הדובע תורשפא ןבומכ ןיא תאזכ תנוכתמב

 .תינכתה סע תיביטקארטניא

 ,דחא ןפוג תעכ שי תירבעב 46 תנכותב
 ןיבש םילדגב קפוסמה ,להירקנרפ יומד ,י'םינינפיי

 העבראב וסיפדהל ןתינ ,48-ל תודוקנ עבש

 תונכותה תליבח סע .םיעבצה ןווגמ לכבו םילקשמ
 לש תוקד 60 ליכמה 60 80\/ ןוטילקת סג קפוסמ

 ןתינ ןתוא תונומת 1,500-ו הקיסומו לוק יעטק
 .הידמיטלומה יגצמב בלשל

 תומדקתמ תויגולונכט שומימל ועיגי  ,דיתעב
 לש סטו -- !חופז801וט6 וָפוזַאו \/680-ב ,הברהב

 תילטיגיד הביבס קפסי הז דויצ .מבי/לטניא
 ןווגימב תבלושמו אלמ ואדיוב השודג תמלשומ
 ,הז דיקפתב .ןומיאו הרשכה דומיל ימושיי לש בחר

 הלאמ סילודג סייכוניח תונורתי הידמיטלומל שי

 הב רוציל רתוי לק ,קסיד-ואדיוה תכרעמ העיצמש

 העיצמ הידמיטלומ .סתונשל רתוי תונו ,םימושיי

 תגוצתב תבלושמה ,תללכושמ היצמינא םג

 חותיפ סג רשפאת םצו| תיגולונכטט .בשחמה
 תרזעב רואל האצוהה סוחתב םימדקתמ םימושיי
 ם69ף0ת 8ח6 60086 תליבח .קסיד ואדיו

 םיטיהר תרבח תוחוקלל התע רבכ תרשפאמ
 טרפל ןתינ .ותיבב םירוגמה רדח תא ןנכתל ,הלודג

 םיטיהרה תא רוחבל ,ותרוצו רדחה תודימ תא

 רוחבל וא תוריקה תא עובצל ,(דופיר ידב ןווגימו)

 האצותה תא קודבל זאו םינוש םירזעו סיטפט

 .תונוש תויוזמ

 טוט ד60תחסו0ָפְ ,תוינתלוש ואדיו תוקפהב

 תררחסמ תכרעמ התנב ,סטסוי'צסאמ ,ןוטגנילרבמ

 תכרעמה .היזיבלט .תונחתב םירודיש יכרועל

 טרס תתרפסמו שוטניקמ בשחמ לע תססובמ

 סירגאמב םינותנה תא תנסחאמ איה .יגולנא

 םיכרועל תרשפאמו ,םיחישק םיקסידב םילודג

 םיטלקומ סיטרס רבחלו ואדיו לש םיפילק ןרמתל

 תכסוח תכרעמה .הבר תושימגבו תוריהמב

 ןמו הברה ,םילבכב היזיבלטה תורבחלו םיכרועל

 .הקפה תויולעו

 תקיזומ םע יפרג עדימ תובלשמה תוליבח

 לש סנובאת תא תוררועמ רבכ קסיד-טקפמוק

 תליבח העיצמ \/3זחפז !\6שע 668 .םינכרצה

 טרצומ לש ייססקה לילחיי תא תנגנמה שוטניקמ

 רויסל ךתוא תחקול תכרעמה .566 לש ריחמב

 דועב ,הריציה לע עדימו תונומתב טרופמו ךרדומ

 1991 ראוני



 יתוכיא עוציבב ,םימוסקה םילילצל ןיזאמ התא
 .הרפואה לש

 אלש לוכי וניא 328|ז ומכ יניצר תע-בתכ

 -ומב ןומטה ירודיבה לאיצנטופל .סחייתהל

 רבכ סולחה תא שממל לכות ,בייהראב .הידמיטל

 לש \גחהס|6 רובע 49.955 קר סלש .התע
 .אז יבשחמ לע וליפא הצרש הנכות ,הסזוטופוסח
 ואדיו קפסמ וניא יביטקארטניאה עסמה ,סנמא
 (והשמ תוועמ) ילטיגיד רוביד ללוכ אוה ךא אלמ

 תוינוימד תונומת 600-מ רתוי לש סכוחמ רוביחו
 .םידליה תא תועשעשמה

 םוחת רחא תועפחמ מבי ₪

 תודקמתה
 רבכ וסנכנ סיבשחמה סוחתב תוליבומ תורבח
 סלוא .תוחפ ימו רתוי ימ ,הידמיטלומה סוחתל
 לש תיקווישה טבמה תדוקנב םג יולת הז סוחת
 סיאור הז קושב םיליבומה םינקחשה .וב קסועה
 .ןיטולחל הנוש ןפואב דיתעה תא

 תשבגמ ,הירצומב ואולמו םלוע הפיקמה ,מבי
 ןונכיתה להנמ ,רלאפס סאיליוו .השדח היגטרטסא
 םשב הנורחאל הנוכ ,תויסיסבה תוכרעמה תביטחב
 קלחו | ,ייתינחלושה הידמיטלומה לש ראצהיי

 התע םייקה ןגלבב רדס סינכהל אוה ודיקפתמ
 -כטה לכ תא תחקל אוה ןויערה"י .הז שדח םוחתב

 ",05/2-ה ירצומ וקב ןתוא בלשלו ולאה תויגולונ

 קר הלא ויהי אל דיתעבו ןכתיי" ,רלאפס רמוא

 ןוויכב ,זמור אוה סאה י".הבחרה יסיטרכ תרוצב
 !תוידועי תונוכמ לש

 ףוחדל תנווכתמ מביש םיירקיעה םיאשונה ינש
 סו תיגולונכטל לטניא םע בלושמה טקיורפה סה

 5/1 תיתיבה תכרעמהו ,האולמב תילטיגיד
 המצועה תבר סצו-ה תיגולונכט .הירחא תואבהו
 רבכ ועיפוה םינושארה סו-ה תוחול .הלוז הניא
 תודרוי תויולעה .3,0005-כ לש ריחמב ,הנשה

 רודה לש ןוקיליסה איבי 1991 תליחתבו ,הדמתהב

 בוב רמוא ,"הלודגה ךרדה תצירפיי תא אבה
 .יסר'ג וינ ,ןוטסנירפב לטניא לעפמ להנמ ,ןונארב

 ".ךרעב 51,000-ל תדרל דיתע סוזה החול לש וריחמ
 ןורמתו הלוע םידבעמה לש םתמצועש לככ
 הברה היהת הנומתה תוכיאיי ,רפתשמ תואובבה
 סוקמה תא סופתל יוכיס שי סו-לו ,הבוט רתוי

 רתויב בוטה עוציב/ריחמ סחי ילעב םירצומה לש
 .90-ה תונשב לטניא לש

 ונפוי ,יקסיעה קושל רקיעב הנופ סצו-ש דועב

 1991 דאוני

 םיבשחמו תונדיתע

 -ןין 65/1 תמגוד ,םייתיבה םיישיאה סיבשחמה

 עצמאל הארנכ ןנכותמ) 65/% -- ןנכותמה ושר

 .תיכוניתהו תיתיבה הידמיטלומה קושל .(1
 -רטניא בשחמ היהת תידיתעה תישיאה הנוכמה
 ןכרצל קפוסתו 3865% דבעמ לע ססובמה יביטקא
 תלוכיו הנבומ 60 ₪0 ,תוביהרמ תונכות םע
 .הדיחיל 53,000-מ ךומנ ריחמב ,המישרמ וידוא

 תבייח איה ,תיתיבה הידמיטלומל יוכיס שי סא
 ואדיו רישכמ ומכ שממ תונכתל הטושפ תויהל

 .יתיב
 לש יתיבה לאיצנטופהמ ןיידע תגייוסמ מבי

 תרכהב בחרתי אל יתיבה קושהיי .הידמיטלומה

 ,'צימלאפ דלאנור רמוא ",תואבה םינשה שמחב

 יתורישו קוויש תצובקב הידמיטלומ סוחת להנמ

 עיגהל םילוכי ונחנא*' .בייהרא מביב הידמיטלומה
 הכ קיפהל חילצנ יכ חוטב יניא לבא ,ךומנ ריחמל

 לצנל ןכרצל ומרגי רשא םימושייה תא רהמ

 "ולא תויונמדוה

 ?הידמיטלומ ךל הלוע המכ ₪

 ,ישיא בשחמב דייטצהל ךילע הידמיטלומב הדובעל

 ןנוכ - יוצרו ,ינועבצ ךסמ ,ייאירביי ןורכז םע יוצר

 .60-הסא

 הטלקהל דעוימה 84674 לוקה סיטרכ :לוק

 ,תילטיגיד תוכיאב ינופוארטס לוק לש העמשהו

 הבחרה ץירח לכב ץענ) אוה .5700-כ הלוע
 .(ןבומכ הז וא הז וא) ₪64 וא !5// תנוכתמב
 םיבכרומ םימושיי חתפל ךל רשפאמ הז סיטרכ

 סיטרכל .תיתוזח הנכותו םילילצ ,רוביד ,לוקמ

 רכומה יפרגה קשממב תולעופה תונכותה תופרוצמ
 םימושייב לוק בוליש תורשפאמה ,05/2 לש

 ,םיצורע ינשב הדובע רשפאמ אוה .ולבקל םילוכיה

 .הנכותה יגצמל ןורכניסו ,םהיניב בוליש
 אוה שוססס 68ק1טז6 808קז0ז סיטרכ :ואדיו

 טח תסריג הלולכ סיטרכב ךא ,ידמל דבכ ןיינע
 הדיחיב דחא סיטרכב ידש ךכ ,הנכותה לש דוח
 אוה .הידמיטלומ תוכרעמ חתפמה ןוגריאב תחא
 -ז886) ,תואופק ואדיו תונומת טולקל דעוימ
 וריחמ .הידמיטלומ תונכותב ןבלשלו (6ז88ז
 לניצורקימ ילעב םיבשחמב קר דבוע אוהו 0

 .(א\68)

 ימושיי תגצהו חותיפל 4/6 תנכות :הנכות
 הכימת ,רומאכ ,תללוכו .5400-כ הלוע הידמיטלומ

 .תירבע
 תא דואמ רקיימ העונתב ואדיו בוליש :העונת

 ףסכ הברה עיקשהל ךתוא בייחמו ,תכרעמה

 ימ לכ לש םולח םה הידמיטלומב םיקחשמ
 רקי ןיידע הארנכ קסעה סלוא .םיבשחמל רוכמש
 ךוטצת סטו-ב קחשמל תכרעמ רובע .תצקמב
 סתיא םיקחשמ ,םייתניב !רלוד 10,000-כ םלשל

 .ןוגטנפב
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 הלוע \-אוסווסח סיטרכ .הרמוחו ףסונ ןורכזב
 .5170 דוע םלשת ולש הנכותה רובעו 0

 לכויו ואדיו תורוקמ השולשב ךמות הז סיטרכ
 5טססז ךסמ לע ,תינמז וב ,םתשולש תא גיצהל

 ןיקתהל שי הלא תואצות גישהל ידכ .דיחי //
 ואדיו לעפומ הב בשחמ תדמע לכב או-\/וסזוסח
 .העונתב

 וקינעי יכ מביו טפוסורקימ ועידוה הנורחאל
 תוכרעמב רבכ הידמיטלומו 4/06-ל הכימת

 ודרי דיתעב יכ תופצל שי .05/27-ו 005 הלעפהה
 .רוציה יפקהב לודיג לשב ,םיריחמה הארנה לככ

 תינחלושה הידמה ינרצי ₪

 הידמה ןויער תא המכוחב סדקמ לפא לש םוסרפה
 התבש רבכ הרבחהו ,השדח הירוגטקכ תינחלושה
 הידמיטלומ יצולח לש םהיתוחומו סהיתוביל תא

 ןייצמ ',תניוצמ קוויש תדובע השוע לפאיי .םיבר
 .לטניאמ ןונארב

 .לפא לש תינושארה הרטמה אוה יקסיעה רזגמה

 לע שגדה תא המש לפא ,טפוסורקימו מביל דוגינב

 תוליבחו חעספזספז0 תא תפחודו ,וישכעו ןאכ

 תביבס תא לצנל תולוכיה תורחא תושיגנ הביתכ

 סניא שוטניקמה יחתפמ .הביציה שוטניקמה
 תוכיאבו ההובג תוכיאב הקיפרגב קר םידקמתמ
 טרפימה תא הנשה החתיפ לפא .הריבס לילצ

 ,היהיש ,!/ו60/8 6סחזזס| גזסחו1פ0זטזפ לש ןושארה

 םיצורה םימושייה לכל תרגסמה ,הרבחה ירבדל

 -מוק ,קסיד ואדיו ירישכממ עדימל השיג גישהל

 הידמ יעצמאו םיליגר ואדיו ירישכמ ,קסיד טקפ
 .םירחא

 תגצהב םינייטצמ סניא שוטניקמה יבשחמ
 רו הידמיטלומה תוליבח ןכ-לע ,יייחיי ואדיו

 ,תאז .ואדיו אלל ללכ ךרדב תוקפוסמ 6

 -ל הליבקמ היגולונכט ןיידע ןיא לפאלש ןוויכמ

 עיגיש ,ןוסחיאה תייע ןורתפל הניתממ לפא .סצ/ו
 דע .קיחמה יטפואה קסידה שמומישכ הארנה לככ
 ילטיגיד ואדיול רובענ אל ,לפאב סירמוא ,זא

 ינרצי םג התע םילקוש ,תויזחתה תא ךבסל ידכ

 .קחשמב ףתתשהל תירודיבה הקינורטקלאה
 -ונכטה ,םילכה תא שי תויזיבלטהו ,ואדיו ינרציל

 -ומה תא ךופהל םייושעה קושה ידמימו תויגול
 רבכ .רתויב הבורק תואיצמל תירודיבה הידמיטל

 לש הידמיטלומ תסריג בייהראב תרכמנ התע

 ,"קיפרגואג לנוישניי לש םיקנויה תידפולקיצנא

 יעטק 50 ,םיקנוי 700 לש םימוליצ יפלא תללוכה
 םיידומיל סיקחשמ ,תולוק ,םיביהרמ םיטרס

 לכמ תויח לע םינוש םיטרפ תוליכמה תוסטרכו
 לע תלעופו ,5143-ב תרכמנ הידפולקיצנאה .םלועה

 דייוצמה .05/2-25 תמגוד יסיסב ישיא בשחמו
 ₪05 לע הצר הידפולקיצנאה .ינוצית 60-80//-ב
 בשחמה לש ליגרה ינועבצה ךסמה לע תדבועו

 .יתיבה
 סוקמל ועיגי םינרציו םינקת ,תויגולונכט וליא

 רבעמ והז" .ויידע עדוי ונא שיא !ןושארה

 ",תיעונלוק בושחימ תביבסל יטטס בושחיממ
 תויגולוככטה תצובקמ דלוהביל קיימ ריבסמ

 תדבעממ ןמפיל ורדנאו ,לפא לש תומדקתמה

 (45 דומעב ךשמה)
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 לבל תיפרג המצוע
 הגצהה תא בונגל לכות -- תויפרגה הגוצתה תונכות םע

 תובורק םיתעל שרדנ התא סיקסעה סלועב
 ךיתועד תא גיצהלו הדובעל ךיתימע ינפב בצייתהל

 הליבומ רתוי הבוט תרושקת .ךתדובע תואצות וא
 וא האנ תויפוקש תגוצתו רתוי םיבוט םיקסעל
 וא חוקלה תא ענכשל יושע םישרמ היצמינא עטק
 .סובה לש וביל תא תונקל

 ידכ ןמו יד שי ונתיאמ םיטעמל קרש איה היעבה
 יאדוול בורק ,רהממ ךניא סא וליפאו ,ןנוכתהל
 הגוצתה תוינכות ,רבעב .יעוצקמ יאקיפרג ךניאש
 תוליבחמ לודג קלח ,סלוא .ןורתפ ועיצה תויפרגה

 לכ תא םנמא תוקפסמ סויכ תורכמנה הקיפרגה
 ,להקה תא הנהתש העפוה ןיכהל ידכ םיעצמאה
 םיעצמאה סג ,הקיפרגב ןמוימ ךניא סא לבא
 .הברה ךל ורזעי אל הלאה

 תויפרג הגוצת תוליבח סג התע שי ,לזמה הברמל
 ןה .הז רמאמב רקסנ הלא תא .םיקוסע סישנאל

 וא ןורשכ ,ןמז ול ןיאש יקסיעה שמתשמל תודעוימ
 תוליבח .תואצרה תנכה לע וימי תא זבזבל קשח

 תונכומ סיעבצ תוינכות רתוי תוקפסמ ולא הנכות
 .םיבר סייפרג םיטירפו ,םיעובק ללמ יסופד ,שארמ

 לע טולשל תלוכי תועיצמ ןהמ המכ ,ךכמ בושח
 ךכ ,האצרהה ךלהב ןרקמה וא תויפוקשה תגוצת
 תונשל ,םירבסה בלשל ,עקר רוציל לוכי התאש

6 
 רו

 הקיפרג

 העפוה תתל ידכ הקיפרנל החמומ וא ןקחש תויהל ךירצ ךניא
 תיקסיע הקיפרגל תומכחותמ תויפרנ תוינכות .תויעוצקמ
 םימכחותמ םיקירט המכ תרזעב .הגצהה לכ תא ךרובע תושוע
 ריאשהלו ,םיפזצה תא םישרהל ,ןמח ףסכ ךוסח? לכות

 ה

 .ידוע לש םעט* םהיפב

 תואובבה רדס תא תונשל וא םימיוסמ םיביכרמ
 ןהב שי .האצרהה לש תנטקומ הסרגב ןתצרה יייע
 סינבומ םיקרפ ישאר ומכ תושדח תונוכת םג
 קיפהל םירשפאמה ,םיכמסמ תספדהב הכימתו
 .םיספדומ םיקתועב האצרהה יפקשו יפד תא

 תחא לכ ריחמ) ונרקסש תוליבחה הנומש ךותמ
 התכו טפוסורקימ לש שסושפזשסוחז ,(5495 ןהמ
 סה היכזל ירקיעה סרוגה .הבוטה הינקה ראותב
 ירזעו קסשופזשסוחו לש םיללוכה הרקבה יעצמא
 -ה תסרגב םג ואצמנש תחא הציחלב הגוצת
 תדמועה ₪ז8!66ה08 לש שז956ה18זוסה וז

 .רואל תאצל

 וו | לש קוצי |28 הש ו

 וו וה

 מ עד ו ?יומוה 0% ו <

 וה ?תומדנמ (1000 |סגפ (5 סר 1750 6( טז ספ פומה 7

 תוכיאבו הלעפהה תוטשפב קושה תא רבושש שדח רצומ איה טפוסורקימ לש קסוצפז ץסוחז
 המצועהו ,הנכותב הדובעה תושימג לשב ,תולקב תחקול איה הרוכבה תא .םיגצמה לש הלועמה

 ינפוג דיתעב ובלושי הנכותל .תמדקומ הרשכה וא ישוק לכ אלב הלצנל לוכי שמתשמ לכש הרידאה
 .תירבעב 115108
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 םילודגה ןיב ןויא ₪

 :תויצקנופ שולש ןיב תנזאמ תיפרג הגוצת תנכות
 סא .הגוצת תרקבו תיפרג הקפה ,תואלבט תנכה
 וא םילילמת דוביעל קר םיפרג ןיכהל גהונ התא

 הגוצתה תרקב ,תינחלוש רואל האצוהב םיכמסמל

 תונוילג ,השעמל .ךליבשב תרתוימ הנוכת איה

 לש סהיכרצ לע םינוע הדובע יפדב םיינורטקלא
 סטווזס זס לע רמאמ האר) .םישמתשמהמ קלח
 .(הז ןוילגב

 לש בלה תמושת לע הרחתמ התא רשאכ סלוא
 ריואכ ,הליעי הגוצת תליבחל קקדזת ,חושק להק

 הדימה ינק ,סוחתב שדח התא סא .המישנל
 -ורשפאה תרירבב ךל ועייסיי ןלהל ןייצנש השיכרל
 .ךינפב תודמועה תוי

 תחלצומ האצרהל תודוסה דחא :תואלבט תנכה

 תוליבחה בור .הנוכנה סינותנה תלבט תריחב אוה
 תואלבט ,(סיוקו תובית) םיברועמ םיפרגב תוכמות

 (508וו6ז שוסו) םילתדוקנ םיפרג ,תוידמימ-תלת
 סיליגרה סיפרגל ףסונב תוינמה קוש לש םיפרגו

 גזטפז0 .םיחלפו םיוק ,תודומע ,תובית לש

 הז םוחתב הליבומ הנכותכ תלבוקמ 5
 תוינוגרא תואלבט ומכ תופסות העיצמ איהו
 רוחבל לכות הנממ רשא תונטקומ תואובב תירלגו
 .הלבט לש גוס לכ

 הדובע יפדמ סינותנ סע תיפרג היצקארטניא
 הכירצ הנכותה .ןאכ דואמ תינויח סילנורטקלא
 לכל ,1-2-3 סוטולמ סינותנ אביייל תלגוסמ תויהל
 סינותנ סע הלבט התוא תא גיצמ התא םא .תוחפה
 ךכ תוינכותה יתש ןיב הקיז רוציל יאדכ ,םירחא
 .םיירט סינותנב תולקב הלבטה תא ןכדעל לכותש
 ךורעתש רחאל סג רמשיי הזה רוביחהש םג יאדכ

 .ףרגה תא
 קיפי ןושארה ףרגה טוטרשש רידנ :גצמה רופיש

 םיעצמא לש ךרעמ ךכיפלו ,תיצרש תואצותה תא
 תונוכת דבלמ .דואמ ינויח גצמה רופישל םייפרג
 ,םיחטש יולימו עבצ תרקב ומכ תויסיסב הכירע
 ,םימצע ןורמיתל םיעצמא רחא שפחל ץלמומ

 םג .םימצעה תא תוטהלו בבוסל תלוכיה תוברל
 יושע התא -- רוזעי טוטרש יעצמא לש בוט ךרעמ

 1991 ראוני



 תומרגאיד רוציל וא םיללחב ללמ ובישל קקדזהל
 תורוצ וא םיעלוצמו םילגעמ ,תוביתמ הנמזה יפל
 .םירחא סימצעו

 לבוקמ !לואשל רשפא סא ,טטרשל עודמ ,סלוא
 -ילק'' תויומדו םייפרג םיטירפ תוירפסב שמתשהל
 התא סא .תויפרגה תוליבחה בורל תופרוצמה ייסיפ

 לכות הנכותה לא ,תורחא תואובב ץבשל ךירצ
 .606-ו 06%, דוח[ ומכ םייפרג םיטמרופ אבייל

 ןונגסב םיסופד אוצמל הסנ ,ללמ תואלבטל
 המקהה תא תטשפמה הרוצב ,שארמ טמרופמ
 םירצומ הברה .םינפוג לש רישע רחבמ החיטבמו
 ףילחמה עקר תוברל ,םיעקר לש רחבמ סג םיללוכ

 .רחא עבצל הגרדהב ועבצ תא

 םיתעל תואצרה ןתונ התא םא :הגוצת תרקב
 ידכ .בר ןמז ךל ךוסחת תללוכ הרקב ,תובורק

 -ו\ קסוצסזטסוחז ,םאות הארמ תואלבטל קינעהל

 תיפוקש ןיכהל ךל תרשפאמ 0/4 0106 5

 ,המגודל .תואובבה לכל עקרכ תשמשמה רטסאמ

 וגול תא הביצמה רטסאמ תיפוקש רוציל לכות

 .תיפוקש לכב םיקרפ ישארו ינועבצ עקר ,הרבחה
 תא ילבולג ןפואב תונשל ךל תרשפאמ תינכותה

 לכב םימיוסמ םיביכרמ לש סינפוגהו םיעבצה
 .תיפוקיש

 תואובבה לכ תא תרמוש שסושפזקסוחז"\ רחאמ
 תואסרגב תופצל לכות ,דחא ץבוקב תורושקה
 -וקשב היפצל המוד ךרדב תואובבה לש תורעזוממ
 יוניש לע הלקמ תאו הנוכת .רוא ןחלוש לע תויפ

 ךרוצל תיפוקשל ריהמ רבעמ ,תויפוקשה רדס

 .תללוכה הגצהה לש הנומת תלבקו הכירע

 ישאר םיללוכ שפחל יאדכש םיפסונ םיעצמא

 -לוחמו האצרהה תא ןנכתל ךל סיעייסמה .םיקרפ

 ,ללמ יכרועו תויפוקשל תורתוכ תיטמוטוא םיל

 םע דחי ,הצרמה לש וירבדל תורעה םיסיפדמה

 1991 ראוני

 הקיפרג

 , 9801006 060 | ו
 00%10ה |

 ו
| 

 ו

 ו
 האמ 41

 יה |

 .םייניע יריאמ

 שי ,ףוסבלו .הרושקה תיפוקשה לש תנטקומ הסרג
 לש ספדומ קתוע להקל עיצהל תולוכיה תונכות
 היהת הקפההש ידכ .הלש םיפקשהו האצרהה
 םג האירק תויהל תבייח הספדהה ,ההובג המרב
 הנכותה לע .ןבל/רוחש הצירטמו רזייל תוספדמב
 .רופא ינווג יפורצל םיעבצה תא רימהל תעדל

 לע תיפוקשה לש הגוצת תועיצמ תוליבחה לכ

0 0 

 .סוטול לש ינורטקלאה ןוילגל הלועמ רושיק םע המישרמ תיפרג תלוכי תבלשמ -ז80086!86 5
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 םיעוציבה ךא ,תירבע הסרג הל ןיא ןיידע .הספ!גטפס !| איה טייט ןוטשאמ השדח םיגצמ תנכות

 העעותשפס ןן  1060 1.0טהיות. 

 זס]פ6ו60 כסוג 0 וזה סטו 8

 וו

 ה

 ו

 ווי

 ווי

 ו

 סופט וזוזה

 ו הית

 סח

 ספט 6

 אס 6

 11016 נוט

 ה 6

 תוח% (י66ה

 זץשפח]

 הצובק ינפל םירבדמ רשאכ החונ הנוכת ,ךסמה
 תצובקל ךמצע תא ליבגהל בייח ךניא .הנטק
 ינרקמ וא !60 םיפקש ילוטמ -- הנטק סיניזאמ
 ךלש רסמה תא ריבעהל סילוכי םיינועבצ וקרב
 תססובמ הגצהב ןינועמ התא סא .רתוי לודג להקל
 ,הקיחמ ומכ םירבעמ רחא שפח ,ישיא בשחמ לע
 הגצהה תא ץירהל תלוכיה תאו שוטשטו ,לופריע
 תיפרגה הנכותה תועצמאב

 הקיפרג תליבח לכל יפוסה הדימה הנק :טלפ
 הליבח לש תועמשמה .תרמגומה האצותה איה
 איה םיניוותו תוספדמ לש לודג ןווגימב תכמותה
 הנקת רשאכ הנכותה תא ףילחהל ךרטצת אלש
 הקיפרג חולשל דתעתמ התא סא .שדח דויצ
 הליבחה לש אוצייה להונש אדוו ,תרחא תינכותל
 66₪ו ומכ םיטמרופל אוציי תורגשב ךמות תרחבש
 .ק6%-ו 6,

 סיינועבצ םיפקשבו מ'ימ 35 תויפוקשב הכימתה
 תוינכותה לכו ,םעפ יא התיה רשאמ הבוט איה
 םייתש וא תחא הרבחל סירוביח תוקפסמ
 .תויפוקש תקפהל תוריש תוקינעמה

 ה קפוגטפס || 1.0 ₪

 הבוטה הריחבה איה טייט ןוטשא לש /גססו8ט56 |!
 סיניינועמה תונולח ישמתשמ סניאש הלאכל רתויב

 .תויפוקש תקפהל שומישל הלק תיתריצי תכרעמב

 ,רתויב הבוטה עבצה תרקב תא העיצמ הליבחה
 תרקב .םיממהמ הלש םידחוימה םיטקפאהו
 -וכי ךא ,םנמא תלבגומ 8ספ856 || לש הגוצתה
 .בר ךרע הל תופיסומ ,טוטרשו תואלבטב היתול
 בטיה תנגרואמה םילכה תבית ,םיטירפתל תודוה
 ודמלי םינוריט םג ,הקימעמהו תנווקמה הרועלו
 סניא םייונישה בור .הדובעה ךלהמ תא תוריהמב
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 סלוא ,חפטזפשע-ה תיצקנופ תריחבל דע םיעיפומ
 .יטיא ךלש ישיאה בשחמה םא ןורתי והז

 /סס!8טפ6 || לש תואלבטה טוטרש תונוכת
 סינותנה אוביי תויצפוא .עוציבל תוחונו תובוט
 לודומו | ,1-2-3-\ 6856, :ז8ח6וטסזא תוללוכ

 ןתינ .ןטק הדובע ףד ומכ טעמכ אוה סינותנה תנזה
 סימרוג יעצוממו תויזחת עצבל ,תויסרגר וב בשחל
 םיקהל םג ןתינ .(=801סז \/וסטוחַח עסזָח65) םיענ
 תואלבטה ןוכדיע סגש ךכ הדובע ףד ינותנל הקיז

 .עוציבל לק
 השישמ דחא רחוב התא ,הלבט רוציל ידכ

 תנזה ךסמל אורקל ידכ תואלבט יגוס לש םילמס

 רבכעה לע ץחל ,םירפסמה תא ןזה .םינותנה
 תולק ללמה תואלבט םג .ךינפל גצות הלבטהו
 .בותכה תא ץבשו םילמסה דחאב רחב -- עוציבל

 תוקידצמ 8סס!8ט56 || לש רופישה תויצפוא
 תויצקנופ שי טוטרשה תכרעב .תומר תואושת
 הבוט הירפס שי .תופפוח תואובב תוללוחמה הצפה

 אובי תויורשפא לש בר רפסמו םייפרג םימושיר לש

 הקזחה הדוקנה איה עבצה תרקב .םייפרג םיצבק
 סיעבצ רוחבל לכות -- 4018056 !| לש דחוימב

 תמאתהל תואלבט רפסמ ךותמ תורוטסקטו
 .ךלשמ סיעבצ בברעל וא םיעבצ

 סירסח תינכותל ,ההובגה התמצוע תורמל

 םלוא ,םירחא הגוצת ירזעו םיילבולג הרקב יעצמא

 איהו 06 תואצרה תנכהל תניוצמ תינכות יהוז
 לש םיטקפאו םירבעמ לש בר רפסמ העיצמ

 .השפנה
 ,םיבוטה טוטרשה יעצמא ינפב דומעל השק

 תורמל . \סס!8טפ6 לש רופישה תלוכיו עבצה תרקב

 ג ספו8טפ6 לע פילמהל לק ,השלח הגוצתה תרקבש

 .תויפוקשל

 6-6ז1666% קז65606 1.2 ₪

 ,טפוסורקימ לש קסצשפזשסוחז לש התעגהל דע

 60 חוסטו6ז /8185!48500 לש 6/.-0זו0061 5

 סוחתב הליבומה התיה (א6זסא 07886015 רבעשל)

 י  תרקב יעצמא .תואצרה ןוגראב םישמתשמל עויסה

 הקיפרג

 הגוצת תוליבח םג התע שי

 םיקוסע םיוענאל תויפרג

₪ 
 הלא סלוא ,הצרעהל אשונ ןיידע םה הלש הגוצתה
 ,ןכ ומכ .שומישל רתוי םילק טסשעפזקסוח| לש
 דע העורג הכ איה ₪ז856ח18-ב תואלבטה תנכה
 6-0זו0661 6ז80ח תא םג תונקל חרכהה ןמש
 השדחה התביריל האוושהב .5195 תרומת
 .תינוניב תינכות איה שז858ח15 ,תונולחה תססובמ

 קר הדבע 67858018 לש 1.2 תרכומה הסרגה
 הרומא התיה 3.0 תונולח תסרג ,2.% תונולח תחת
 64-ש היה יוארה ןמ .1990-ב דוע קושל תאצל
 הסרגב 7659015 יטירפת לש שדחמ ןוגרא לוקשת

 לש הזה רמגנ יתלבה ךובמב תועתל לק -- האבה
 לש םייסיסבה תונורקעה תא .גולאיד תובית

 לוהינ לבא ,תוריהמב תיסחי דומלל ןתינ תינכותה
 .ןמז ךירצמ עבצה תרקב ומכ תומדקתמ תונוכת
 ,רומאכ ,ןה ₪ז850וו18 לש תואלבטה תנכה תונוכת
 יגוס טעמ קר שי .ונרקסש הצובקב רתויב תושלחה
 לש סיכרעמ העבראל לבגומ יווק ףרג לכו תואלבט
 סינותנ לש םייתנשמ תוחפ -- םינותנ תודוקנ 0
 \/א5 טמרופל לבגומ 1-2-3 יצבק אוביי .םיישדוח

 ,טמרופה תא רימה אל ונרקסש קתעההש תורמל)

 .(הלא םימיב רותפל הסנמ 64-ש האיגש
 לכות אל - סיינוניב תואובבה רופיש יעצמא

 וא תומוקע קילחהל ,םימצע תוטהל וא בבוסל

 הנטקה תיפרגה הירפסה ,ןכ ומכ .םילטיה ףיסוהל
 סיעקר תירפס ןיאו ,ונרקסש תוינכותה לכ ןיבמ
 דצה אוה ללמה אקווד סלוא .הנממ רוחבל ןתינש
 ,ללמ תואלבט ןאכ רוציל סג לק .טקירק לש קזחה

 לש עפשו ללמה ךרוע לש תואלמה תונוכתה תרזעב

 .ךתריחבל ללמ יסופד

 םישמתשמל הרזע ןתמב תדקמתמ 65

 תאז השוע קסואפזקסוחז קרו -- תואצרה תנכהב

 ןונכיתל םיקרפ ישארב שמתשהל רשפא .רתוי בוט

 ןחלוש לע תויפוקשה רדס תא תונשל ,האצרהה

 .םאונה ירבדל תורעהו םינולע קיפהלו ךסמב רוא

 616601 תו 1634105 (0זי 6

 ₪ גס

 תותק!סז

 דיוט 13 וס

 הקינעמה רטסאמ תיפוקש ןיכהל רשפא ,לכמ בוט

 לש םיקתוע קיפהל לכות .םיעובק סיביכרמו עקר

 תוספדמה לכב ,תרציש םיפקשהו תויפוקשה
 .םיצופנה סיניוותהו

 תינויגה הריחב איה 6/.-07ו0666 לש 5

 והז םא סלוא .6זו0681 6ז80ח-ב תעקשה רבכ סא

 תורחא תונכות -- יפרגה ןוויכב ןושאר דעצ ךל
 .רתוי הברה תועיצמ

 =ז8088ח08 0ט< 01 ₪

 רתוי הברה םיעיצמה םירחתמ המכ רבכ שי םויכ
 תנשב רתויב הבוטכ הרחבנש תאז תינכות רשאמ
 איה סוטול לש =ז8|86ח08 ₪!ט8 םלוא ,9
 תודוקפה תרוש קשמימ .םסויכ םג תינויגה השיכר
 םידליהמ המכל האוושהב עלוצ תצק אוה הלש

 אצויה ךרעמה לבא ,תונולח לש םיזירזהו םישדחה

 תויפרג תוירפס ,טוטרשה יעצמא לש ללכה ןמ

 -יאשמ 1-2-3 סע תנייוצמה תורשקתההו תולועמ
 סא .ןוילעה ןורישעב =ז8|86ח06 ק!טפ תא םיר
 ךתדובעו ךרובע היצפוא הווהמ הניא תונולח
 הבושת הווהמ 8!₪189ח06 ,סיבר םירופיש תבייחמ

 .הבוט
 [:8|80ה06 לש 1723 תסונב םיטירפתה

 תונתינ תודובעה תיברמו ינויגה ןפואב םינגרואמ
 שמתשהל סוקמב ,סלוא .רבכע תרזעב עוציבל

 תואלבטה תא סיקהל ךילע ,תואלבט תירלגב
 ,תאז םע .\וטוזוקּפָפפ לש השימג יתלב הטישב

 םיבלתשמו ,םיבוט תואלבטה תנכהל סיעצמאה
 תוכייש תרדגה .היתואסריג לכב 1-2-3 סע בטיה
 ידמל הלק ,סינותנהו סיפרגה ,םיגצמה ןיב הקיזו

 התא רשאכ -- תולקב עדימה ןכדעל רשפא ןכ-לעו
 הדובעה ףד תא תשפחמ =8!166ח06 ,הלבט חתופ
 ,רעצה הברמל .םסינותנה תא תנכדעמו 1-2-3 לש
 ךילע ,טוטרשמ קלח איהש הלבט ןכדעמ התא םא
 .טוטרשה ןולחל הלבטה תא שדחמ אבייל

 תקלחה םיללוכ תואובב תכירעל םיעצמאה
 סא קר .תויסדנה תורוצ לש בר רפסמו תומוקע
 הירפסמ החלשנש הנומתהמ קלח תונשל הצרת

 ,סוצעה תויורשפאה ןווגמ תא ךירעת ,תיפרג
 סימצע רוחבל תלוכיה תוברל ,םימצע תריחבל

 טוטרש יכסמ ינש גיצהל הלוכי =ז8!88ח06 .םיהז
 לש הקבדההו ךותיחה תדובע לע הלקמו ,ליבקמב
 .תויפוקש וא תואלבט יתש

 םיעבצה רחבמ .תונורסח םג שי ₪ז8!66ח06-ל
 ףלחתמ עקר ןיאו ,תיפוקשל סינווג 12-ל לבגומ

 ך6או) ללמ יסופד הב ןיא ,ןכ ומכ .הנבומ

 אובייל םידדוב םיטמרופ קר שיו (זח 5

 .הקיפרג
 לש וזל וליפא ברקתמ הניא הגוצתה תרקב

 תוחפל ךל שי לבא ,₪ז656ח15 וא סשעסז סוח]
 שסזז- לודומ .תללוכה הכירעה לע תמיוסמ הטילש
 םתספדהו תואלבט יצבק ןוגריא רשפאמ [סווס

 סיעבצה תא תונשל ןתינ ןכ-ומכ ,תולודג תויומכב
 תיפוקש ןיכהל תלוכיה הב ןיא ךא ילבולג ןפואב
 ןוימ וא (גצמה לכב םידיחא םיטירפ םע) רטסאמ
 שי .בשחוממ יירוא ןחלושיי לע ילאוזיו תואובב
 הטילש תוברל 56 ךסמב הגצהל תניוצמ הכימת
 ןה טלפה תויצפוא .האצרהה ךשמו ךלהמ לע האלמ

 תורבחב סלוא ,דואמ סייקנו םימישרמ םיעוציבה .בוט תיבמ ,הקזח הנכותל תבשחנ 6 לש טקירק

 .הבוט הספדהה תוכיאו ,תונווגמ .הזמ בוט םיאיצומ רבכ 06-ה םוחתב תוחמתמה

|-- 
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 בשחתמהו 1-2-3-מ םיעיגמ ךלש םסינותנה סא
 [ז8!86ח06 ,תונולחל ןכומ וניא ןיידע ךלש ישיאה
 תונוכת וב הרקמ טעמל סלוא .הבוט הינק הווהמ
 ופזטהזס סז8קחוס5 ,לכמ תובושחה ןה הכירעה
 .רתוי הבוט הריחב איה

 ₪ק לש תיפרגה הירלגה ₪

 םיגצמ לוהינו הקפהל השדח תכרעמ שי הק-ל םג
 תונכות תליבח איה ז80חו05 9!68זץ .םייפרג

 דח 68ו!6זץ 80!!00- ומכ תונכות תללוכה תויפרג

 ,תיפרג הגוצתה עוציבל ללוכ ןורתיפ הווהמה זוסח
 ,םימישרת לש הגצהו הקפהל תונכות תא ליכמה
 -ישל סירויא ירגאמו ,ישפח רויצו טוטרש תנכות
 .יקסיעו יסיסב םישומ

 65 לש הקפה תרשפאמ סימישרתה תנכות
 םימישרת יגוס רפסמ ללוכ ,םימישרת לש יסופיט
 תירבע הכימת םג שי הנכותב .םיידמימ-תלת

 עצבל רשפא ישפחה רויאה תנכותב .תרפושמ
 קשממ ,תונוש טסקט תורוצב לפטלו ,ישפוח סושיר

 הגוצתב הכוז טפוסורקימ לש קסששזקסוח+
 .תיעוצקמו הלק ,הריהמ

 רתויב תושדחה הגוצתה תוקיפרגמ המכ
 -.ית דעו יאמ ךלש האצרהה רומזיתב תועייסמ

 ,רוציל ךל תורשפאמ תויפרג הגוצת תונכות
 טלפל םיפרגו ללמ תואלבט ןגראלו רפשל
 .םירחא סימושייו תויפוקש ,םינלוות ,תספדמ

 איה טפוסורקימ לש תונולחל ₪סועסז סוחז
 קשמימה תוכזב הבוטה הינקה ראותב הכוזה
 עבצ תכימתו הגוצת תרקב יעצמא ,שיגנה
 ,ךליבשב היצפוא הניא תונולח םא .תממהמ
 תואלבט טוטרש ףידעת סאב היולת ךתריחב
 שוטפ) ,םירופיש ,(ה8זטפז6 6ז80₪105) הלועמ
 .(גססו8ט58 !|) עבצ תרקב וא ,(תז6

 תויפרגה הגוצתה תוליבח תא םיגרדמ דציכ

 עדיה סיסב לע וגרוד תויפרגה הגוצתה תוליבח
 הכרעהה סע בולישבו תונכותה תלבטב עיפומה

 יייע תישעמ תוסנתה רחאל הליבח לכל ונתנש
 תולקו עוציבה תוכיא ונחבנ ןהב רשא סינחוב
 .שומיש

 סינותנ אובייל סחייתמ :תואלבט טוטרש
 ןויצב תוכזל ידכ .ללמ תואלבטו םיפרג תריציו
 סיאלמ סינותנ אבייל תבייח תינכותה ,הלועמ
 תוכירצ תואלבטהו ,םיירלופופ הדובע יפדמ
 תסנכה רחאל וליפא םינותנל הקיז לע רומשל
 לש ןווגימ עיצהל הכירצ תינכותה .םייוניש
 םיוק תובלשמה תואלבט תובל ,תואלבט יגוס
 ינש םע םיפרגו ללמ ,םינותנ יפרג ,תודומעו
 .ץ יריצ

 תואובבה יוניש ךילהתל סחייתמ םירופיש
 יונישל ןכו ,טוטרשהו העיבצה יעצמא תרועב
 .םינפוגהו םיוקה בחתוה ,םיוקווקה ,םיעבצה
 תבייח תינכותה ,הלועמ ןויצב תוכול ידכ

 1991 דאוני

 הקיפרג

 ליעי לופיט רשפאמ םימישרתה תנכותל רישי
 הגוצתה לש הבחרה וא הפסוהו ,םיפקשב
 הסריגב סזאוחַפ 68|!פזץ"ב .תנכות לש תייפארגה
 שמחל תירבעב הכימתה הבחרוה השדחה 0
 היטה ,םילולח סינפוג ,םילקשמ 3-2 םע תוחפשמ

 ןימימ הפיחדב הביתכה תודוקנ 88 דע 8-מ םילדגו
 הסריגב שי .םישדח םיירבע סיטנופ ופסונו לאמשל
 סיבר םימישרת יגוס בלשל תלוכי םג השדחה
 לש תיטמוטוא הקפה ןכו ,דחא דומעב סירויאו
 לש רויאה תנכות .העובק תנוכתמב םימישרת
 םיעקר ,םיעבצ 130 לש רחבמ העיצמ הירלגה
 יפרגה ךרועה ,םייתגרדה וא םידיחא םיינועבצ
 .תורגסמו םיווק תפסוה רשפאמ

 0ח8זזוחָפ 68||פזץ תא םאולמב לצנל לכותש ידכ

 1,800 דרקפ טלויה הניכה ,םזאוחַפ 68ו!8זץ תאו
 םתואש ,ההובג המרב סירויאו םינמיס ,םימישרת
 וא םישרת לכב בלשלו ףיסוהל ,תונשל ,ךורעל ןתינ
 ריחמב םייקסעה סירויאה רגאמ :ןיכתש רויא
 רגאמ .5300 ריחמב תבחרומ הירפסטו 1

 הימיכורטפהו הימיכה רגאמ ,דרשמה תויוליעפ

 קוסעה להנמל תונוכת םוכיס ₪

 טוטרש יעצמא לש הבוט תבורעת עיצהל
 לש הייטהו בוביס ,בוליש ,קוליח תלוכיו
 לש ןווגימ עיצהל סג הכירצ איה .םימצע
 סיטמרופ אבייל ,ההובג תוכיאב פילק תונמא
 הבוט עבצ תרקב קפסלו סיירלופופ םייפרג
 :סיפסונ תונורתי .ףלחתמ ינועבצ עקר תוברל
 יבוליש ,םינוש םיעקר לש הבוט תבורעת
 .סינפוגו ללמ תואלבט יסופד ,םיעבצ

 ,ןנכתל ךל םיעייסמ :הגוצתה תרקב יעצמא
 ןויצב תוכזל ידכ .האצרהה תא סאתלו ןגראל
 תילבולג הרקב עיצהל תבייח הליבחה ,הלועמ
 איה .םירחא םיפתושמ סיביכרמו עקרה לש
 ,ךסמה לע תויפוקש ןיימל ךל רשפאל הכירצ
 תויפוקש תגוצת ןונכיתל םיקרפ ישאר קפסל
 תיצקנופ .רבודה ירבדל תורעהו סינולע ללוחלו
 .סירבעמ המכ לולכל הכירצ ךסמה לע הגוצתה

 תכמות םהב םירישכמל טחייתמ טלפ
 תורבחל תורבחתה ,טלפה תוכיא ,הליבחה
 אוצייו .תויפוקש תקפהל תוריש תונתונה
 ותועמשמ הלועמ ןויצ | .םייפרג םיצבק
 םיניוות ,תוצופנ תוספדמב תכמות תינכותהש
 אצייל הכירצ הליבחה .תויפוקש תומלצמו
 סיטמרופו ₪05, |; םיטמרופב הקיפרג
 טלפו ספדומה טלפה ,םוכיסל .םירחא סיצופנ
 .ההובג תוכיאב תויהל םיכירצ תויפוקשה

 ינק לכ תא ןובשחב תחקול :שומישה תולק

 ןויצב תוכזל ידכ .הכ דע וטרופש הדימה

 ,הלק הנקתה עיצהל תבייח תינכותה ,הלועמ

 הבוט הרזע ,רורבו בטיה ןגרואמ ךירדמ

 .יביטיאוטניא קשמימו
 ינק לכ תא ןובשחב חקול :ללוכה ךרעה

 הכימתה תא ןכו הכ דע וטרופש הדימה

 יעצמאל תנתינ תדחוימ תובישח .תינכטה
 .הגוצתה תרקב
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 הגירח תוליעפל בשחמה תבוגת

 זז זז א(ש)

 יפל אלש תויוליעפ

 רדגומה רדסה

 אל תוליעפ

 תישרומ ו ->כ

 דוגינב תוליע

 .תכהעמה תצלמה

 .תגרות האצות

 תולובגמ

 .ןוק לש 6!|68 תנכות תרזעב ןכוהש ףקש
 הסריגבו ,תירבעב האלמ הכימת שי הנכותב
 םילקשמב ,םינפוג יגוס השימח שי השדחה
 הייופס סע העיגמ הנכותה .תונוש תורוצתו

 .הרישע תיפרג

 האצות תנזה

 .סיישפוח םירויאל הק סז8ש רגאמו
 י"תיפארגה הירלגייב הלולכ הנכותה ילכ תרושב

 -ושיחה תונויליג ךותמ סינותנ דבעלו טולקל לכות
 סינותנ ןכו ;5ץחקתסחץ"ו 10זטפ 1-2-3 םיב

 תליבח לכמ ,850/| טמרופב טסקטו םיירפסמ
 םג תונכות המילשמ הירלגה .תרחא הנכות
 וא \6חזטזא תמגודכ (סדש) תינחלוש רואל-האצוה
 -תיפארגה ןתלוכ: תא הרישעמו ,קָּמסַאסז
 התלוכיב אוה וז הנכות לש דחוימ ןורתי .תירויא

 .םייזכרמ םיבשחמב םסג םייפרג םיצבקב דובעל
 םיבשחממ סימישרתו םירויא ריבעהל לכות
 לש סייצכרמ םיבשתמו םיבשחמ ינימ לא םיישיא

 .ףס
 סיצבק רימהל תלוכיה סג הפסונ 3.0 הסריגב

 ריבעהל ןתינ סתוא 66 תנוכתמב םייפארג
 וא (64ם) מייבית תונכותל םירויאו סימישרת
 רכינ רפסמ יכ ןייצל שי .תורחא תויפארג תונכותל
 - תויסדנה הדובע תונחתו םיבשחמ ינימ לש
 יצבק תא 'יםיריכמיי -- םיישיא םיבשחמל רבעמ
 וא .םיצבקה תא דבעלו ךישמהל סילגוסמו 66
 הסריגב .ייהירלגייה תועצמאב הגוצתל םריבעהל
 םיצבק לש הטילקה תלוכ: םג הרפוש 0
 ךילהתה תא עצבל םג ןתינ םויכו ,םיינוציח

 .6/1 יצבקל סרימהלו 606₪/) יצבק טולקל :ךופהה

 תא ולצי  ,תינחלוש רואל-האצוהב םיקסועה

 ,505 תנוכתמב םייפארג םיצבק לש רוגישה תלוכי

 תנוכתמ .תולבוקמ (פדפ) רואל האצוה תונכות לא

 תונכות לכ לש תינקתה םיצבקה תנוכתמ איה 5

 .טפירקסטסופ תוספדמב שומיש תושועה שיילהה

 הנכותה ןמ תורישי סיפדהל לכות ךרוצה תדימב

 .רזיילה תספדמ לא -
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 דקה |

 תודייוצמ ייהירלגהי"  תונכות ,ךכל ףסונב

 יפארג טלפ תקפהל הספדה טלפ ימאתמב

 רוחשב סיפקשו ריינ הידמה יגוס בורב ,םימישרתו

 טלפ דויצב וא םיניוותו תוספדמ ,עבצבו ןבל

 תויפוקיש תקפהל תוינועבצ תוספדמ ומכ ,דחוימ

 בורקב עצות הירלגה .ואדיו תוגוצת וא ,מיימ 5

 תספדמ ריחמב הלולכה הרמוחה תליבחמ קלחכ

 .סו לש ק8/ח6)1ז וידה תקרזה

 3.0 תונולחל קסואטזקסה( ₪

 לע תולעהל רשפאש הנוכת לכ סינכהל םוקמב

 הפיסוה ,האלמה הנכותה תליבח ךותל תעדה

 סיקוקז ןהל תויצקנופה תא קר טפוסורקימ

 הלקה הליבחה יהוז ,האצותכ .םיקוסע םישנא

 תאז סעו ,ונקדבש תוינכותה ןיבמ שומישל רתויב

 .םיממהמ םיפקשו תויפוקש תקפהל תלוכי תלעב

 סג ,60-0זו0א88 לש קז6580%87ל המודב

 ךל תעייסמה הגוצת תרקב תללוכ סושז סו[

 תונשל לק ,הפוס דעו התליחתמ הגצהה תא ןיכהל

 .םיללוכ םייועש ךורעלו תויפוקשה רדס תא

 תונוכת סלוא ,םנמא סילבגומ טוטרשה יעצמא

 םייושע הקיפרגה ינעוצקמ .תומיהדמ ללמהו עבצה

 -תשמה בור סלוא ,רתוי תוקזח תונכות ףידעהל

 קסושסזשסוחו"ש ורמאי םיאקיפרג סניאש םישמ

 .סרובע רתויב הבוטה הינקה איה

 תונולח לש הקזחה תויתודידיה לע ססבתהב

 תניחבמ ןושארה םוקמל ססצעפזקסוחז העיגה ,0

 אשונ רחוב התא ,ףרג רוציל ידכ .שומישה תולק

 סינותנב אלמ הדובע ףד חתופו הירלג ךותמ

 וא תולקב ךלש םינותנה תא ץבשל לכות .םיימגדמ

 .ינוציח ינורטקלא ןוילגמ םינותנ אבייל

 ימניד עדימ יפוליח רוביח ןיא טסושפזשסוחז"ל

 איה לבא ,תונולח לש תורחא תוינכותל (סס₪)

 5586060 היורקה 05 לש השדח הסרג תללוכ

 תוינכותל עיגהל תוסנל םוקמב .סססטחופחז

 ימינפ ןפואב תדבוע 67886060 005 ,תורחא

 סינותנ ןכדעלו רשקתל קסצע6זקסוחו-ל תרשפאמו

 .םירפת אלל טעמכ הלש טוטרשה לודומו ףרגה ןיב

 קשמימה תא קסואפזקסוחו"ל הקינעמ תאז הדבוע

 הניא איה סלוא ,יתכונה בוביסב רתויב קלחה

 .ינורטקלאה ןוילגל הקיזה רדעה לע הצפמ

 תנכה םלוא ,תיסחי לבגומ םיפרגה רחבמ

 ןולח חותפל ,ללמ בשל ידכ .הלועמ ללמ תואלבט

 ןכומ ללמ סופד וב בלשלו ,רבכעה תרזעב ללמ

 תונשל ןתינ .תרחבש םילמה תא שיקהל וא שארמ

 תא ךורעלו וזיזהל וא ןולחה תודימ תא תולקב

 עייסל ידכ ,םידחוימ םילגרס תועצמאב בתכה

 .תורושה תוליחתו סירוטלובטה תעיבקב

 תרמהו ,ידמל לודג תויפרגה תואמגודה רחבמ

 התא סא סלוא ,ידמל הבוט טייפרגה םיצבקה

 שפח -- תונומתה ןודיעל בר ןמז שידקהל ןווכתמ

 טוטרש יעצמא לש עונצ ךרעמ .תרחא תינכות ךל

 לצו סיוק ,םינבלמ ,םילגעמ ףיסוהל ךל רשפאמ

 טוטרשל וא תומוקעל םיעצמא ןאכ ןיא לבא ,םיל

 ךל תרשפאמ הניא סוסו[ ,ךכמ עורג .ישפוח

 .פילקה תאובב יביכרמ תא לצפל

 ,הלעפהל הלקו תנייוצמ איה עבצה תרקב

 םיפלחתמ םיעקר לש סלש ןווגימ העיצמ תינכותה

 סג לכותו ,םימאות סיעבצ םע םיפרגל תויצפואו
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 הקיפרג

 .הבידנ םיעבצ תטלפ תרזעב ךלשמ סינווג ןיכהל

 .הבכרהבו הגוצת תרקבב תנייטצמ סואסזסוחז

 האצרהל תויפוקשה לכ | ,קז659ח(5-ב ומכ

 תיפוקש סע דחא ץבוקב תויחונב תונסחואמ

 לכל םיפתושמה סיביכרמה תא הליכמה רטסאמ

 לכ לש תרעזוממ הסרגב תופצל לכות .ראשה

 רודיסל תישומיש הנוכת - הגוצתב תויפוקשה

 האובבל ריהמ רבעמלו תויפוקשה לש שדחמ

 סיעבצהו סינפוגה תא תונשל םג לק .תמיוסמ

 סאונה ירבדל תורעה ללוחל לכות .ילבולג ןפואב

 תיטמוטוא הרמה ןיא לבא ,להקל הקולחל סינולעו

 ךרטצתש ךכ ,ןבל רוחש טלפל תינועבצ תיפוקש לש

 תווקווקמ תואמגודל םיידילוס םיעבצ רימהל

 .ינדי ןפואב
 הניאו תיסיסב איה ךסמה לע תיפוקשה תגצה

 ופקל לכות ,תאז סע .םידחוימ םירבעמ תללוכ

 טלפה תכימת .תדדוב שקמ תציחלב םיוסמ ךסמל

 .תניוצמ תוכיאהו תידילוס

 קסשפזקסוחז ,םישלחה טוטרשה יעצמא ףרח

 :םדוחה תנכות

 בעחמה סוריוול הפורת
 .נעקדמה תוארוה תא עצבו 3288 קה :הנקתה תוארוה

 תוארוה תא עצבו 328|ז שקה :הנקתה תוארוה

 .בשחמה
 ידכ .ןוטילקתה לע םיסוחד סיעיגמ םיצבקה

 רשא ,התיתפ תנכות וילע תאצמנ ,םתוא חותפל
 תוארוהה תא עצב .הדובעה תא ךרובע השעת
 טמרופמ ןוטילקת ןכה .תויחנהה יפ-לע ,קייודמב
 .הנכותה תא חותפל ידכ חישקה קסידל רובע וא
 המכ בותכל ךרוצ שי הנכותה תא ןיקתהל ידכ
 ...תונלבס טעמב דייטצה ןכ-לע ,תודוקפ

 הנכותה ,508 תנכות תא םיגיצמ ונא שדוחה

 יסוריוו יוקינו יוליגל םלועב הבוטה תיפותישה

 הרוקמש תיפותיש הנכות יהוז .ק6-ב בשחמ

 תויפותישה תונכותל תופרטצהה יאנת .בייהראב

 התא .שמתשמל חתפמה ןיב ןומא לע םיססובמ

 םא .הקידבל ,הנכותה לש ישפתו אלמ קתוע לבקמ

 ,הב שמתשהל ךישממו תישומיש התוא אצומ התא

 לבקת סרובע ,255 ךס הנכותה חתפמל חולשל ךילע

 885-ה ךרד ,םנית ןוכדע תויוכזו םושיר תדועת

 ךל חלשי םיפסונ רלוד העשת תרומת .המלש הנשל

 /והטפ6048 לש הרקמב .םינוכדע ןוטילקת םג

 רבמבונ תרודהמ איה וז הנכות .האיצמ תמאב יהוז

 ךרדב התיה רבכ רבמצד לש ינשה עובשבו ,0

 םיאנת !םיפסונ םיסוריוו 16 םע השדחה הסריגה

 סינוגרלאו םייטרפ םישמתשמל קר םידעוימ הלא

 תא .דחוימ סכסהב הנכותה תא שוכרל םיבייח

 .₪60151ז.000 \בוקמ סיפדהל לכות המשרהה ספוט

 יאקירמאה הנכותה תיבב החתופ ₪56

 תיאקירמאה הנכותל .יקצדוהג הירא לייע ,6

 הנכות ,שומישל הלקו החונ הלעפה תפטעמ הבתכנ

 רובע דחוימב תירבעל הבסוה ,/5 ₪1: הנוכמה ,וז

 -יווה הקנמו הלגמ תא ליעפהל לכות התעו 328וז

 .ךל תרכומה הפשב -- ליעיה םיסור
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 תרשפאמ איה .רתויב הבוטה הינקה קפס אלל איה
 המ קוידב הזו ,המישרמ העפוה לש הלק הנכה
 .םיצור םייקסיעה םישמתשמהש

 תוינכותה יתש לבא ,םירקמ ףוריצ והז ילוא
 תוצר ונקדבש הצובקב רתויב תובוטה תויפרגה
 תויהל רמייתמ ךניא םא .3.0 .תונולח תחת
 ,להק ינפב העפוה ןיכהל ךירצ לבא ,וליגנאלאכימ
 ,שיגנה קשמימה .הבוטה הינקה איה 00שע6זקסוח]
 סיטמרופ לש לודגה רחבמהו תילבולגה הרקבה
 .ןמז הברה ךל וכסחי שארמ סירדגומ

 סא הכוזה איה 6ז8קחוס5 8זש8ז6 .תובוט תושדח

 -וקש תוגוצתו תואלבט תנכהב תושימג הצור התא
 [ז8|88ח06 ק|טפ .ישיא בשחמב תוקילדמ תויפ

 סס!8ט56 !!"ו ,םילועמ הכירע יעצמא העיצמ
 רשא רחבתש תינכותה אהת .עבצ תרקבב תנייטצמ
 .תוממעשמ תואצרהל םיצורית רתוי ךל ןיא ,אהת

 תויוליעפ ההזמו תכרעמה תא קרוסה הנכותה

 ,סינוטילקתב ,םיסוריו לש םויק וא תודושח

 תולגל תדעוימ הנכותה .קסידב וא ימנידה ןורכוב

 התסריגבו ,רתויב םימכחותמה סיסוריווה תא םג

 "תויצטומייו םיגוס 223 תוהזל תעדוי תיחכונה

 הנושארה טירפתה תרוש .םבור תא תוקנלו

 םיקסידהמ דחא לכ תא קורסל ךל תרשפאמ

 "וו הלגתה םאב ./וח0508 תועצמאב ,בשחמב

 ידכ .ותוא ההזתו ומויק לע עירתת הנכותה ,סור

 יוקינ ,הינשה טירפתה תרושב רוחבל ךילע ,ולסחל

 01548 תנכות תא ליעפת וז הרוש .סוריו

 גוס ותוא תא לסחיש יפיצפסה בויסנב תדייוצמה

 יגוס רפסמ ךלש בשחמב שי םא .הלגתהש סוריוו

 .סוריוו גוס לכלי רוזחל צלאת ,םיסוריוו

 תונולח תבוטל היטנ ₪

 ןיידע שי ,תונולחל רובעל םינינועמ םניאש הלאל

 קלחב שמתשהל לכות ?864א םע םידבוע דציכ

 שמתשהל יד הנכותה לש תיתרגש הלעפהל

 לע רתוי דומלל ידכ סלוא ,תירבעה .תפטעמב

 :8.200 ,ןכותה ץבוקב ץיצהל יאדכ הנכותה

 םירבסה סיליכמה 01 5871-8.000-ו 1

 תונכות םג תוללכנ תכרעמב .הישומישו הנכותה לע

 תדעוימה /54!81ז= תנכות ומכ תוישומיש

 תועדומ תוחולמ דירומ התאש םיצבקה יכ חיטבהל

 .םיינורטקלא
 תמישר תא הגיצמ טירפתב תישילשה הרושה

 םיטרפ לבקל לכות .הריכמ הנכותהש םיסוריווה
 .םחופז שקמ לע הציחלב ,סוריוו לכ לע םיאלמ
 םינושארהשכ ,םיסוריוו 223 וז המישרב אצמת
 .םיקיתווה - םינורחאהו ,רתויב סישדחה םה
 סהש וחט8טסז") //ח86 סוריוול דחוימב בל םיש
 .רתויב םיינלטקו תיסחי סישדח סיסוריוו

 עיגמ ףרוחה ,סכיתושפנל ורמשה ...ו ,החלצהב
 !םישדח םיסוריו) ותיאו

 1921 ראוי



 ראור:בצ-נ ראוני וםווד
 םיבשחמו םישנא לש םיעוריאה תקלחמב סח ףרוח

 עדימ תחטבאו תותר לוהינ
 םריטשער םתומ ח"חוהב .א'ח הדס ג/ו

 תוחשר ןיב תרושקת סוטול לע סוקופ
 תותשר רבחל ךיא דמלתו אוב א"ח הכורעתה '] | ךאזרבפב וג ג'ת ה'רוט םיוזגר'או םיקסע תורסומל 3/ו/9|

 םינוחנ תרושטקתו 6 םיבועחמ תלכלכ
 תונכות ,הרבעה תונכות לע לכה א" הכו רעה '1 ,ולפו ראורבפב \4 תורישבו ,השיכר ,ןטכיתב סינוכנ םילוקיש \א"ח ה'רזמ 9 ראויב

 דויצו תרושקת ןוגריאל בושחומ

 ועוטנילמ דגנמ6 05 "ה ךלוה ןאל
 וו" הכורעתה 'גנ ופפו ראורבפב 2 = .בושתימל עי החמומ ,רירפצ המלש :החנמ א" ה'רז 991 רוב 2

 ןויע םויו זז יתושה סמה הדזבע תונחת תינואג תוטשפ ןייטשנייא
 הבורעתה 'גג ופע| ךאורבפב וג \לילמתה ישמתשמל ןויע סו א" היר פפו רוווב 2

 המלו רוחננ היא ם"מוםני יללוחמ תוירוזא תרושקת תותשר
 לארשיב םיללותמה דעצמ 1991 ךאורבפב ג ה דיםועוך םתומו סויב ה'לזור 'עיא ח"חוהב או"ח הירו ו

 היפרגופימ /הידמיטלומ /ביכרא 91 יוביג ינקתמ
 הכורעחה '1ג פלו ראורבפב בושחלמ יזכרמ לש הפיצר תוליעפ תיטבהל ךיא .א'ח הירו 3\/ו/9|

 | א-ה לע לכה - תותוער םילהנמל "ריהמה לולטמה"
 הכורעחה 'גג עו ךאורבפב ךליבשב תושעל לוכי בשחמהש המ לכ חוש 36 לש סרק

 6 ךרעמ החלצהב להנת ךיא םלועב םירגאמל רשקתהל ךיאק0 01
 םינוגריאב הקוזחת ישגאו בשחמ יחי ילהנמל א" לזב פו ץרמב + ךיתלושמ עדומה לכ ;א'ח לזב ,891 ראורבפב 5

 םיאלע םיטרפ לבקו םויה דוע רועקתה
 05-2054 סקב "11911211 וניוענא

. 



 ןוי
 לשא רימת :תאמ

 ,לארשיב סינורטקלאה תונוילגה ישמתשמ ברקב
 תורופס סינש ךותב ספת ורפ-ורטווק ,ולוכ סלועבו
 תונוילג ףלאמ רתוי לש הריכמ סע ,דבוכמ סוקמ
 ורטווק ,הנושארה הסריגה .אלמ ריחמב סייקוח
 תונשב תקבדמ תעפש תפגמכ לארשיב הטשפ ,0
 סינגומ יתלב םינוטילקת לארשיל ועיגהשכ ,80-ה
 הברה החתיוורהה אל םסנמא דנלרוב .םידדוב
 המצעל התנקש תוירלופופה ךא ,ישפתה סוסרפהמ

 יייע ואולמב טעמכ סופת היהש קושב הנכותה
 .\ראב לודג לאיצנטופ הנכותל שיש התארה סוטול

 לש יעבטהו חונה קשממה תא ובהא םישמתשמה
 וא םיללגנ םיטירפת ןיב רוחבל תלכי וב ,ורטווק

 החונ התיה ,רבכע סע הדובע סג .םימרענ תונולחב
 סםישמתשמש הדבועה .ינורטקלא ףד לע הדובעב
 סיבוט םיעוציב הנכותהמ קיפהל וחילצה סיבר
 תויחונה תא השיגדמ קר תורפסו הכימת אלל
 .שמתשמב םיחתפמה לש תובשחתההו

 הנשכ ינפל החתיפו דנלרוב האב ,בוט יכ התאר
 ורפ-ורטווק ,תיעוצקמ ,תבחרומו תרפושמ הסריג
 התואב .רוקמה דוקב הבלושש תירבע תללוכה

 ןתינ אלש ךכ ,גלפב הנכותה הנגוה םג תונמדזה
 דציכ - התיה הלודגה הלאשה .הקיתעהל היהי
 הבוט הנכות סע דבועש ,רוביצה תא םיענכשמ
 !הרופישב חייש 1,000-כ עיקשהל ,םניחב גישהש

 סינפ םיעונכשו תוחנה ,תונבלה ,קוויש יעצבמ
 סינוגריאב תוריכמ תועסמבו תואצרהב םינפ לא
 רתוי ונברד לארשיב דנלרוב יציפמ וכרעש ,םילודג
 תיקוחה הסריגל רובעל םישמתשמ ףלאמ
 הרודהמה לש התורכה סע ,התע .תרפושמה
 סיברו ,תוחוקל סתוא יכ דנלרוב הווקמ ,השדחה
 .התיא סדקתהל וכישמי ,םישדח

 ?ורטווקב ונל שי המ ₪

 ןורכיזה לוהינל שגד ןתינ תמדוקה הסריגב
 דובעל הנכותל תרשפאמה \/800//  תנוכתמב
 יפרגה דוביעלו ,הלעמו אז-מ ,מבי ימאות לכב

 -ישב תדקמתמ 0וגזזס זס 2.0 .הנכותב הנבומה

 םימדקתמ סיבושיח עוציב ,םינותנל השיגה רופ

 םימדקתמ םייפרג םילכ סושייו ,תוטלחה תלבקל

 הלא לכ .תויפוקשו םיפקש ,םיכמסמ יגצמ תקפהל

 לש תורכומה הדובעה תונוכתמב ןבומכ םיבלושמ

 .םילק סירופישל ןה ףא וכזש תמדוקה הסריגה

 רתוי שמתשמל שי רשאכש הנימאמ דנלרוב

 ורפורטווק ןכילע .רתוי תובוט ויתוטלחה ,עדימ

 ידסמל דואמ החונ השיג תרשפאמ השדחה 0

 גווימ רשפאמ ימינפ רושיק .םה רשאב םסינותנ

 סקודרפ לע תוססובמה סינותנ תואלבט סע הלועמ

 יעצמא .הדיחי שקמ תציחלב עצבתמ ךילהתה ,5 |
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 רמווק ינורטקלא

 ןושאר טבמ

 ףא םיססובמ ,םיקחורמ םינותנ ידסמל רושיקה
 .501 רושיקב םסג דייוצמה ₪87860א 460855 לע סה
 (085) המגוד יפל תותליאש עצבל ןתינ ךכ
 ומכ ייתורזי' תוביבסב תיעבט הדובע תורשפאמה
 יתרש וא םיבשחמ ינימ ,םייזכרמ םיבשחמב
 ידסמל עיגהל לכות וז הרוצב .05/2 50( סינותנ
 הדובעה ךסממ תורישי ,סלועב סוקמ לכב ,סינותנ
 תשר וא תרושקת תועצמאב ,2.0 ורפ-ורטווק לש
 -חלו ,שקובמה עדימה תא ףולשל רשפא .תימוקמ
 תחא הציחל .שקמ תציתלב הדובעה ףדל רוז
 קהז800א תובושת תלבט שמתשמל תחתופ
 ,עיגהל ךנוצרב וילא עדימה דסמל תמאתומה
 תנוכתמל לבקתמה עדימה תא המיאתמו
 עצבלו בותכל ,אורקל ןתינ .ורטווק לש תואלבטה
 .68886 |, |, וע-\ ,סקודרפ יצבקל תותליאש

 אתווצב הדובע ₪

 הדובעל רושקה לכב סג הרפוש השדחה הנכותה
 הטושפ תימוקמ תשרב הנכותה תמקה .תשרב
 -וטוא הניחבב תדייוצמ 2.0 ורפ ורטווק ;רבעבמ
 רחאל יושירה לוהינו ,שמתשמה תרמוח לש תיטמ
 .ןיטולחל יטמוטוא אוה תינושארה הרדגהה
 ןיב רוביח התע תרשפאמ תימוקמ תשרב הכימת
 תרדגה ןכו ,םישמתשמ רפסמ לש הדובע יפד
 לכ שומישל סיעובק סינפוג וא םידיחא םיטירפת
 המר סג תרשפאמ יושירה תכרעמ .תשרב תונחתה
 תגאוד איה רשאב עדימל תוחיטב לש ההובג
 םיצבק תליענלו ,שימגו חטבואמ םיפמסמ ףותישל

 .םירחבנ םיכמסמו
 ךופהל םידעוימה םילכ ופסונ השדחה הסריגל
 .הנבהל לקו רורב עדימל םיימלוגה םינותנה תא

 ,50וש6 :סז הנוכמה שדח תורש סיללוכ הלא םילכ
 תא דירומו םילדומ בושיחב ךרד רוציק הווהמה
 הז ילכ .תוטלתהה תלבק ךלהמב םישוחינב ךרוצה
 המיי ךילהת עצבמה רוטלומיס השעמל הווהמ
 תא סינכמ התא לדומב .ימניד (ש/ח3 !() ייסא היהי
 לדומה תא רוחאל תבשחמ הנכותהו ,הבושתה
 .הבושתה תלבקל סישורדה םינתשמה תא תאצומו
 סימעפ רפסמ לדומה תא בשחל ךירצ תייה ,רבעב
 .הייוצרה האצותל עיגהל ידכ

 בושחימה וב יקסיעה רזגמל תדעוימה הנכותכ
 הלדגה תרשפאמ 2.0 ורפ ורטווק ,תוריהמב לדג
 הדובעה יפדו םילדומה ףקיהו ,חפנ לש תיתועמשמ
 132 לש הסיחד תרשפאמ הגוצתה .םיינורטקלאה
 ,תיקפוא הלילג וא ,הספדהבשכ ,ךסמה לע סירוט

 םידומע המכ לש גוזימו רוביח תרשפאמ הנכותה
 דע רבחל ןתינ .(תופיצר בייחמ וניאש) ישפח הנבמב
 -דוב םיאת רבחלו ,קסידבו ןורכזב הדובע יפד 3

 דחא ןוילגמ םירדגומ (8חַפ6פ) םימוחת וא םיד
 סינותנה דסמב וא ינורטקלאה ןוילגב ,רחאל
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 סג עדת ,הזכ בכרומ לדומב שמתשת סא .ינוגריאה
 סרוזה עדימה לש ימנידה רושיקה תא ךירעהל
 יוניש לכש איה רבדה תועמשמ .הלא סירוביחב
 ורטווק ןכדעת ,ןוילגל םירושקה סינותנה דחאב
 לקהל ידכ .רושק אוה סהילא תומוקמה לכ תא
 ורטווק ,הדובעה ףדל םירושק םיצבק רתאל ךילע
 סתבותכו יכראריהה סמוקימ תא ךרובע תרמוש
 קר .ךדי לע רדגומה םש לעב הדובע חטשכ ,ןורכזב
 .ךרובע ותוא גישת ורטווקו ,ומשב ארק

 .רבעבכ החונ םיפרגו םימישרתב םינותנה תגצה
 ,םיפרג רפסמ דחא הדובע ףדב בלשל רשפא
 לכות .םינותנב יונש יייע הגוצתה ךלהמב סנכדעלו
 ,םידרפנ הדובע יפד 32 םע תינמז וב דובעל
 .הפיפחב וא ייהמירעייב

 תואצרה תנכה ₪

 ורפ-ורטווק תנכותב תבלושמה תיפרגה הליבחה
 ,תילגנאב סינפוג העשת ןאכ ונל שי .איה ףא הרפוש
 .םיירבע םינפוג הנומש םג םיבלושמ םהילאו
 ,8ו18ו88ח תנוכתמב םיאב 'תילגנאב םינפוגה
 היוטנ ,תשגדומ ,הליגר תוא :תואסריג עבראב
 סירשפאמ תירבעב סינפוגה .הייוטנ .תשגדומו
 הקיפרג לש בולישב האלמ תינושל-וד הקפה
 לש הקיפרגב דובעל ליחתהל ידכ .םימישרתו
 תרוש .יאקיפרג תויהל ךירצ אל ורפ-ורטווק
 סיבכרהב שומיש ךל החיטבמ לדחמ תורירב
 .סינווגו םיעבצ ,םינפוג לש םימיאתמו םילבוקמ
 תורגסמ ,תובית ,טוטרש יווק בלשל םג לכות
 םיעבצ הנומתל םיאתהלו סינוש תולקשמב

 .הללצהו
 קזספתסש תא םג ףיסוהל לכות תיפרגה הליבחל

 האצוה ילכ לש ,רתוי קזח ,ילנויצפוא ךרעמ -
 תא םיכפוהה ,תויפוקש יגצמ תקפהו רואל
 םישמשמה םיפקשו סיפארגל םייאלבטה םינותנה
 /\חחסו9וסז םג תללוכ איה .םירבסהו האצרהל
 תורוצ בולישב ,תינדי הרוצב םיפרגה תא הנובה
 2.0  ורפרורטווק | .םינווגמ םייסדנה םיפוגו
 םיפארג יגוס הרשעל ףסונב ,התע תללוכ תיסיסבה
 יסופיט העברא םג ,םימדוקה םיידמימ-ודה
 תוגרדמ ,תודומע ,םיתטש :םיידמימ-תלת םיפארג
 יייע ,לשמל ,ףרגה הנבמב יילפטליי-רשפא .םיטרסו
 ןכ-ומכ .םוט-ב ,הגועהמ תוסורפ תלדגה וא ךותיח
 וא רחא ינורטקלא ןוילגמ םיפארג בלשל לכות
 סימישרתו תורוצ ןווגמב ללמ םיפקשב בלשל
 אבייתשכ ,םימושיר האמ תב הירפסמ סירויאו
 תיפרגה הירפסהמ 66 תנוכתמב םייפרג םיצבק
 .הנכותב הלולכה םימושיר 30 תב

 תרדס גיצהלו קיפהל סג ךל תרשפאמ הנכותה
 רפסמ לש ףצה טירסת לע תססובמה םיפקש
 הקיפרג םיבלשמה םירבסהו םיפארג ,תונומת

 1971 ראונ'



 ו
 1991 ראוני

 תעצבתמ הגוצתה ףצרב הטילשה .םירייואמ ללמו
 םיבלתשמה ,םייפרג הרקב ירותפכ תועצמאב
 .רבכע יייע וא שקמ תציחלב סילעפומו תונומתב

 ללמ תובית ךותב םיתיעל סירתתסמ ולא סירותפכ
 םיליעפמ סה ,השעמל ,ךסמה לע גצומה ףרגב וא
 .ונשקיבש המישמה תא עצבמה ורקאמ
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 "קכל וט/י"ע וויוזוקונ תווקונזו

 תשאר טבמ

 לכונ הזכ רתסומ רותפכ תלעפהב ,המגודל
 הגוצתה ךלהמב םייוסמ תונומת ףצרל אורקל
 יפ-לע עוציבל ןנכותמ וא סא םג ,תישארה
 תקפהל דחוימב בוט הז טנטפ .יללכה טירסתה

 .תוקלה יייע םילעופה סייביקארטניא תוריכמ יגצמ
 ללמ יכסמ ליעפהל םג םירשפאמ םירותפכה

 :חותיפ
 .לנוישנרטניא דנלרוב

 8 :לארשיב גיצנ
 העובק םישחח האצוה .לנוישנרטניא ירפ
 עובקה תישדוחה האצוהה היהמ וז :ריחמ

 .תירבע ללוב 5
 599 .1.0: הסריגמ ןוכדע

 ענ הגוצתה ףצר .ץססזזפאז תנוכתמב םירבסהו
 תשקב יפל ,ןוויכ לכל םיגולידב וא הרוחא ,המידק

 תנוכתמב יטרדנטס טלפ קיפהל םג רשפא .ליעפמה

 טפירקסטסופ תספדה רשפאמה 66% ןא 5
 .מיימ 35 תויפוקש תקפה וא תיעוצקמ

 הגצה תוארל לכות הגוצתה תנכה רחאל
 .םיפד וא םיפקשב הסיפדהלו סזפטופשש תמדקומ
 ₪ 185866 רזייל תוספדמב תכמות הנכותה
 טפירקסטסופ תוספדמב םיכמות הלש סיטנופהו
 .לפא לש 1 8596" ףק

 תלגע לע סיצפוק סלועב הנכותה יתב דועב

 -תשמה ,ונתוא סיצלאמו ,יפרגה קשממהו תונולחה
 הכישממ ,רקיו סכחותמ דויצ שוכרל ,םישמ
 רתונ ונלש םיקיתווה םיבשחמב יכ חיכוהל דנלרוב
 ,סנמא .םיבוט סיעוציב תתל ידכ ייצימיי יד ןיידע
 ונילעו ,לק היהי ונלש ידכ דואמ הצמאתה דנלרוב

 ךסמל ההזה \וצפוושצ6 תגוצת לע רתוול
 ונא ןיאש קר אל םירחא םיביכרמב ךא ,ספדומה
 אלא ,תורחא תונכות תמועל ,םיעוציב םידיספמ
 ונל תנתונ השדחה ורפ-ורטווק םימוחתהמ קלחבש
 חונ ילכ ךדיב תנתונ איה -- רקיעהו ישממ ןורתי
 עדימהמ שורדה לכ תא קיפהל רשפאמה ליעיו
 .ךתושרבש

 :ינכט טרפמ
 (כט8וזס זס 2.0 :הנכותה סש

 8,192 :יברימ תורוש רפסמ
 256 :יברימ םירוט רפסמ
 32:יברימ תונולח רפסמ
 63:םיינוציח תונוילג רוביח
 אלמו יקלח ,ינדי וא יטמוטוא :עקרב בושיח
 ללוכ = תויצקנופ 114 :תונבומ תויצקנופ
 .תויעדמו תויסנניפ תויצקנופ
 סע םילודג םינותנ יצבקל :םיצבק תסיחד

 הנכותב הנבומה 502!:507-ק\ \!5 תליבח

 :תכרעמה תושירד

 תומאותב ,הלעמו 05 2.0 :הלעפה תכרעמ

 ₪05-ל האלמ

 תותפל ףלמומ) ילמינימ בייק 512 :ןורכז הגו

 2 סע דובעל ףלמומ ק8ז800א 400088 סע ,0

 (תוחפל ביימ
 .ביימ 4 תוחפל :ןנוכב יונפ ןורכז

 504, /64, 06/4 ,סורכונומ ךסמ :הגוצת

 "וזרב ךסמו יפרג סיטרכ) ,םאתמ םע 664,

 (.םיפרג תגצהל סישורד ההובג היצול

 !וסצ6|| 2008ח06 תימוקמ תשר :תוושקת

 ,הלעמו 3.0 וא 286 2.15 הסריג 6

 .רוקמל האלמ תומאותב

 ,תרחואמ וא 4.0 הסריג 05/2 1.10, 3, 0%

 .האלמ תומאות

 תומאות ,הלעמו 1.3 הסריג !8₪ ₪6 | הא

 .האלמ

 תוספדמ ,םינוות ,הצירטמ :תוספדמב הכימת

 .ןהיתומאותו .\ק 1 856ז]6ז7ו טפירקסטסופ

 1 4.0 ןקתב :ןורכז תבחרה סיטרכב הכימת
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 .וימאותו 80א87:יטמתמ דבעמב הכימת

 .אלמ סאות וא טפוסורקימ :רבכעב הכימת
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 ו

 ?טרג הכימ :תאמ

 דמעש תונכותה ףדמ לע ובצינ הנורחאה הנשל דע

 :תונכות יגוס ינש ילארשיה שמתשמה תושרל

 ,תונושארה .תירבע אלל תונכותו תירבעב תונכות

 הנכות יתב ידי לע ,לארשיב וחתופש ,תוירבצ

 המרב תירבע ייודמליי תואבוימה דועב םיימוקמ

 רשאמ רתוי סצעב ןה תונכותה לכ .תרחא וא וזכ

 ולעפש ,תוינושל"וד תונכות ןה -- תירבעב תונכות

 םג הדובעל איהשלכ תורשפא םע ,תירבעב

 ויה סינושארְה םיירבעה םימושייה .תילגנאב

 םג וכלה סהיתובקעבו -- םילילמתה ידבעמ ןבומכ

 וליפאו  ,םיינורטקלא תונוילגו םינותנ .ידסמ

 םיירבע םיטנופ תוללוכה תויסדנהו תויפרג תונכות

 .לאמשל ןימימ הביתכו

 תונכותה תא םיתנכתמה וצליא ןהב תוטישה

 הטישה .תונווגמו תונוש ויה תירבעב דובעל הלאה

 ןורכיז תנכוש הנכות תריצי התייה רתויב הטושפה

 שמתשמהש דע בשחמה ןורכיזב הניתמהש (ז58)

 וזכ הנכות .םידחוימ םישקמ תועצמאב הליעפה

 תואה תא הכפהש ייסוגרית .תכרעמיי הליעפה

 תואל םאתוהש תואל חולב ד-ה שקממ חלשנה

 םשרית תאזה תואהש גאד םג סוגרתה -- ייאיי

 תונכוש תונכות .גצה יבג לע םג גצותשו ץבוקב

 ןוגיכ תא ךופהל ,ןבומכ ,וגאד הלאכ ןורכיז

 הלאמש תויתואה לש ייהפיחדייב סא -- הביתכה

 .הלוכ הרושה ןוויכ תכיפהב וא

 הכלהכ רויג ןיא ₪

 ןתמאתהו ,םיבר תונורסח ויה הלא תונכותל

 שומישה תא הליבגמ תומייוסמ תונכות סע הדובעל

 ,ךכ .הנכותה לש רתויב יסיסבה קלחל קר תירבעב

 םירקמב תרשפאמ אל תאזכ סוגרת תטיש ,לשמל

 הדובע יבצמ וא תויפרג תונכתו ,יתבפלא ןוימ םיבר

 הז ןורסח לע רבגתהל ידכ .התיא ודבעי אל םייפרג

 ןוממו תיביסנטנ*א הדובע הנכות יתב המכ ועיקשה

 אל ןאכ .תויזעולה תונכותה לש תללוכ הבסהב ,בר

 ינפל ןעטיתש ןורכיז .תנכוש הנכותב וקפתסה

 רוקמה דוק לש המאתהב אלא ,תאבוימה הנכותה

 הרוש .תירבעב הדובעל (ייפ05 50טז06 /0068'/)

 ךותב וללכנ (י'תוניטור-בסיי) תורגש-תת לש הכורא

 הנכותה תוסחייתה תא ונישו רוקמה דוק

 לע רמוחה תגצהל ,םישקמה חולמ טלקל תירוקמה

 .\בוקל ותביתכלו גצה

 ,התיה תינושל-וד הנכותל תילגנא הנכות תכיפה

 יירויגהיי לש וביט -- םיתנכתמל רגתא ,הראשנו

 רייגמה לע דיעמ ,םיתנכתמה תאו םינכמש יפכ

 -דנטסה לעו ,תנכתמה לש תיעוצקמה ותמר לע --

 תישאר ,דיעמ הכלהכ רויג .הנכותה תיב לש םיטר

 לא השיג :עוציבל יחרכהה יאנתה לש ומויק לע ,לכ

 יתב לש םיתנומב וא -- הנכותה לש רוקמה דוק
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 םיבשחמ תמחלמ

 תירבעה לע ברקה
 סיצורשכש הכאלמ ,ייסיסרוס תלבקיי לע הנכותה

 םע רהה תא ,אוהשכיא ,שיגפהל ךירצ העצבל
 .דמחומ

 תואה יפ לע המישר ןייממה םינותנ סיסב
 תא ארוק אוה וב ןוויכה יפל) הלימ לכב הנורחאה
 דיעמ (ןימיל לאמשמ ,תילגנאב תויתואה תרשרש

 רובעל ךל תרשפאמה הנכות ;תינלשר הדובע לע

 ,הפיחד) םינפוא המכב הרזתו תירבעל תילגנאמ

 ,תילגנאב הקסיפ ,תונטק תויתוא ,תולודג תויתוא
 לש ההובג המר לע הדיעמ (יוכו תירבע הקסיפ
 .שמתשמה יכרצ תרכהו תונכית

 תרעה רוקמה דוק תונימז ןיינעל הנפנש ינפל
 ,רייגל ךירצ תונכותה לכ תא אל :הרצק סייניב
 אסזזסח 0זו!וזו88 וא 06 דסס!פ תמגוד תורש תונכות

 לכ אלל ,תונמאנב ירבעה שמתשמה תא תותרשמ
 ומכ ןורכיז לוהינ תונכותב בצמה םג הז .רויג
 ןבומכ תאז) .תרושקת תונכות וא ,סס\ | 6
 רפס תיב תותיכ יח םייס ירבעה שמתשמהש יאנתב
 .(\ 8 0-ה תויתוא בור תא ריכמו עצוממ ילארשי
 ךרוצ שי ןהב תונכותב דחוימב תיטירק תירבעה
 וליפא .ונל יובא -- םש ךא .ילולימ עדימב שומישב
 שמתשהל ךל היהי השק ,תילגנא 84 תמייס םא
 רובעליי ומכ הרעה סושרלו ,בשחוממ הנש חולב
 תייחדל דייגמה סע ןויאר שקבל םיאולימה דרשמב
 תוברעה לע סותחיש ירואל ריכזהליי וא .ייפיימשה
 סיבר הלאכ םימושיר המכ ירחא .ייטפרדרבואל
 .ירודכה טעלו סיכה ןמויל רוזחתש םייוכיסה

 "םיסרוס" םיצור ₪

 הרזח רתוי ןוכנ וא -- הדובעל הרזח וישכעו
 סצעב אוה תונכותה לש רוקמה-דוק .ייםיסרוסייל
 ,גציימ אוה .הנכותה ינרצי לש רתויב רקיה סשוכר
 עבטמו םדא תונש תורשע לש העקשה ,םיתיעל
 תנידמייב אלו תופסכב אצמי אוהש םירבדה
 ,רייגל ידכ !תושעל המ לבא .יידחאה טקסידה

 וגישהש םירדסה .יוגל ילארשיה הנכותה תיב קוקז

 הנכותה ינרצי םע םילארשי הנכות יתב (וגישהשכ)

 תויאדכ ,ידדה ןומא לע םיססובמ ,בייהראב
 סוטול .םיישיא םיסחי םג םיתיעלו תירחסמ
 ,לארשי סוטולל רשפאל הנכומ הניא טנמפולביד

 ,172-3 לש רוקמה דוקב תעגל ,הלש תב תרבח איהש
 הרבחל הסינכהש תנפצומ תודוקפ .תרשרש
 רשפאל הנכומ דנלרוב ,התמועל .םירלוד ידראילימ
 לע דובעל לנוישנרטניא ירפ לש ילארשי תנכתמל
 בייהראב הידרשמב -- תאז סג ךא ,רוקמה דוק
 תבה תרבחל חולשל המיכסה טפוסורקימ .דבלב
 לש ירוקמה דוקה לע דובעתש ידכ ביבא לתב הלש
 סרטש תונכות לש םג ,הלש תונכותהמ המכ

 .ומלשוה
 תא הצליא רוקמה דוקל השיגה תעינמ
 ריואב תוינימש תושעל לארשיב םיקוושמה
 תונורתפ תונכיתב הבר תויתריציו המזוי ןיגפהלו
 תורשפאמ ןורכיז תונכוש תונכות ןתוא .םירחא
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 ןהלש רוקמה דוקש תונכות לע םג ,תירבעב הדובע
 בוט הארנ ןורתפהש תורמל ,סלוא .הנוש אל
 ףילחת ןניא הזכ יתריצי דוק תורוש 100 ,הרואכל
 ורבעש תונכות .רוקמה דוקב תחא הרוש לש יונישל
 תא לצנל שמתשמה ןמ תוענומ הזכ ייהלוקל רויגיי
 עבטה ךרדמו -  תירבעב הדובעב ןהיתונוכת לכ
 דוקב לכה ורדיסש ,םירחתמה לא הנופ קושה
 .ירוקמה

 דלונ שדחפס5 ₪

 תוקלה .הנשכ ינפל דע בצמה היה הז רומאכ
 לכ אלל תואבוימ תונכות שוכרל לוכי היה לארשיב

 ומאתוהש תונכות ;דבלב תילגנאב הדובעל יוניש

 תיקלח הדובע ורשפיאש ייןורכיז ינכושיי  ןהל
 םאתוה ןהלש רוקמה דוקש תונכותו ,תירבעב

 .תירבעב האלמ הדובעל

 .ירבעה 005-ה דלונ זאו

 לש תיקוחה ומיא ,טפוסורקימב ליחתה ןיינעה

 הלעפה תכרעמ תתפל השקיב רשא ,5

 תא תיברעב ליעפהל תרשפאמה וזכ -- תיברע
 .תילגנאב וחתופש תונכות לש ,005 תולועפ ןווגימ
 ךותב תיברעל סוגריתה תא ליכמ יברע 5
 60₪ -- הלעפהה תכרעמ לש תישארה הדוקפה

 דוק תא ,ךסמה ינוויכ תא ךפוהו -- 60 ואו גאס

 .אילפהל סיינוכית תרזמל -- גצה תאו תדלקימה
 תירבע םגש סעמועמב ורכז טפוסורקימב
 העצהב ואבו לאמשל ןימימ תובתכנ תילימאתו

 ₪05 תומדב ,יברע 505 לש דודה ןב תא רוציל

 .ירבע
 התייה -- 1.0 הסריג -- ןושארה ירבעה 005-ל

 טפוסורקימו -- יוצמ תוריפ בובז לש םייח תלחות

 רחאל תאז .קושה ןמ ותוא ךושמל הרהימ

 ילארשיה שמתשמהמ ענומ אוה יכ ררבתהש
 תא (תוטעמ אל תוירבע ףדמ תונכותב קנופמה)
 ,לגרוהש יפכ תינושל וד הביבסב דובעל תורשפאה
 ןתוא לכב שמתשהל תורשפאה תא לסופ ךכבו

 סושל קוקז היה אל ןהבש תילגנאב תונכות

 .סוגרית
 הסרגה תא ףילתהל הרהימ טפוסורקימ
 ישנא סגש הנכות - 1.1 ירבע 005-ב הנושארה
 ארקיתש םיפידעמ ויה לארשיב טפוסורקימ
 הלעפה תכרעמיי אלו ,ייתירבעב הכימת תנכותיי
 לש הרוש אוה יתכונה ירבעה 005-ה .ייתירבעב
 תא תוליעפמה (ז50) ןורכיז תונכוש תונכות

 - ךרוצה יפ לע ךופיההו סוגרתה תכרעמ
 תוארוה תועצמאב וא סימח סישקמ תועצמאב
 ינפל הלעומה הווצא ץבוקב תוצבוקמה הלעפה
 .תירבעב הב דובעל םיצורש תאבוימ הנכות תניעט

 הנה .עוצקמה ישנאמ המכ ועירה ייונאצמיי
 שקה .(מאמ אלב הרז הנכות לכ רויגל ןורתפה
 -ב הסנתהש ימ לבא .ורתפנ ךתויעב לכו וש

 1221 דאוני



- 

 הברה סיבכרומ םייחה יכ עדוי 1.1 ירבעה 5
 םילימב .םייתהמ לודג הזה טנטפהו - רתוי
 תותטבהה ןיב ירטסיה רעפ סייק -- תורחא
 .ןשומימל

 קוושמה ירבעה 005-ה תא ךפוה הזה רעפה
 תונכוש תוינכת ןתוא לש תרפושמ הסריגל סויכ
 ןיידע הב רתונ היהת אלש לככ תרפושמו -- ןורכיז
 .(תדרפנ הבית האר) םירופישל דואמ בר סוקמ

 רצומל אורקל ףידעמ טפוסורקיממ ןמפיש איבל
 תרטמה תא רידגמו ;''תירבע הכימת תליבחיי הזה
 הבסהה תויעבמ 80% לש ןורתפייכ הנכותה
 -ה דעוימ וירבדל .'תונכותה ןמ 80%-ב תירבעל
 הנכות תבסה רשפאלו ןמז ךוסחל ירבעה 5
 תולקתל וטחייתהב .יצחו הנש ךראת אלש תירבעל

 - האבה הסריגב ונקותי ןהש חיטבה תונושה
 רכמית לבא ;005 תסריגב היולת יתלב היהתש
 םיעטק סתואל רשאב 505 .5.0 םע הליבחכ קר
 ןמפיש ריהבה ,תמגרתמ הניא ירבעה תכרעמהש
 תא ןקתל ףראב סושייה תנכות קוושמ ךירצ ןאכש
 -רקימ המיאתה לשמל ךכ .ומיאתהלו רוקמה דוק
 דוק תא (ןמפיש םיאתה רתוי ןוכנ וא) טפוסו
 תורשפא וב ללכו תירבעב ייסקרוויי לש רוקמה
 תירבע הביתכ לש בצמב ''תילגנא הקסיפי' תביתכל
 .""הפיחדייב הביתכב ךרוצ אלב

 ךבתסמו ךלוה ₪
 ותסריגב ירבעה 005-ה סע תיסחי רצקה ןויסנה
 תונכות היפל העיבקה תא קזחמ קר תיחכונה
 ןיידע תונהנ רוקמה דוקב ייהכלהכ רויגי' ורבעש
 תנכוש תינוציח הכימת תליבח סוש .תופידעמ
 סא ןיבו ייש.א.ג לש תירבעייב רבודמ ןיב ,ןורכיז
 סוגריתל איבהל הלוכי הניא ,ייירבע 05ייב רבודמ

 .תירבעל הנכות לש םלשומהו אלמה

 האושהב אוצמל רשפא וז העיבקל הבוט השחמה
 -ה תחפשמל תוכיישה תונכות יתש ןיב
 -- ואו -- ז50ח8| |ח(סזחו8זוסה 18861

 עדימה תא ןגראל ךל עייסל ודעונש תונכות ןתוא
 .תלעותה ברימ תא ונממ קיפהלו ךתושרבש
 לש 26 הינשהו סוטול לש פחה איה הנושארה
 .טפוסרפ

 תענמנה - סוטול לש תרוסמה בטיימכ
 רוקמה דוק תא תונשל לארשיב הגיצנל רשפאלמ
 05"ה ידיסח .תילגנא הנכות 486008 הרתונ -
 תחת סע דובעל תולקב רשפאש סיריהבמ ירבעה
 הנכותה תא תוארל ונלכי ןכאו .הבסהה תליבח
 .האנ תירבע תבתוכו ךסמה לע הלוע תילגנאה

 ארקתו בותכתש ךכ הנכותה תא ליעפהל רשפא
 ידי לע תובתכומה תולבגמב ,תאז לכ לבא .תירבע
 תירוקמה ָפ6ְַחַחה :טפוסורקימ לש הכימת התוא
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 1991 ראוני

 םיבשחמ תמחלמ

 ,תילגנאב םילימהמ קלח לש תועמשמ ההומ
 -סזזסוש רא א6או 1ט5808ץ ןוגכ םיטפשמו םילימל
 םאתהב ןהילא תסחייתמו ךיראת תנתונ איה זסחו
 ₪08-ב ,סלוא .םינותנה דסמב הדובעב ,ךיראתל
 סוייי ןא יירחמיי שוריפ המ תעדוי הניא איה ירבעה
 הלש שמתשמה קשממ ךפוה ךכו .ייאבה ישילש
 התא ןכש ,הלעפהל רתוי השקו ,ייהמכוחיי רסחל
 ךמצעל םושרלו ךמצעב הדובעה תא תושעל בייח
 המל זא ,סיכ סקניפב השעתש ומכ שממ תרוכזת
 .!קוא| ךל

 ,טפוסרפ לש ,ו26 תנכות הרבע תאז תמועל
 איהו ;רוקמה דוק לש תירבעל האלמ הבסה
 סשה תחת ,טפוסרטניא ידי לע ,לארשיב תקוושמ
 הפשייכ תילגנאב הכימת םע) תירבע הנכותכ 25

 תא קזחמ תיחכונה ותסרינב ירבעה פ05"ה םע רצקה ןויטנה
 דוקמה דוקב ?הכלהכ רוינ" ורבעש תונכות היפל העיבקה
 תנכוש ,תינוציח הכימת תליבח םוש .תופידעמ ןיידע תונהנ
 םוגריתל איבהל הלוכי הניא ,"ירבע פ05*ה תוברל ,ןודכיז
 .תידבעה הפשל םלשומהו אלמה

 תורוכזת סושרל תורשפא שי ןאכ םג .(ייהינש
 אלא -- םישקובמה העשבו סויב ךסמה לע ועיפויש

 ינש םויביי וא ''11:00-ב רחמיי בותכל רשפא ןאכש
 ייהניבמיי הנכותהו הטושפ תירבעב - "אבה

 סויב תרוכזתה תא הציפקמו הלאכ םיטפשמ

 .שורדה

 סג ונתוא האיבמ ₪ו2₪ לש תמלשומה הבסהה
 תייעב - ירבע 005 לע ןוידב ינשה יזכרמה אשונל
 סישקבמש ימ .טרדנטסה תעיבקו ,תומיאתה
 םימלעתמ ירבע סודב ידעלב שומישל רובעל
 ולגרתהש ,םיישיא םיבשחמ ילעב ףלא 100 םתואמ
 תובסומ) תוירבע תונכות םע הדובעל םינשה ךשמב
 דע תעדה תא החינמ הרוצב) תולעופה (תוירוקמ וא
 .תירבעה הכימתה תליבחב ךרוצ לכ אלל (האלפנ
 התוא רשאכ לועפל ללכ תולוכי ןניא ןה !הזמ עורג
 תא ליעפהל וסנ .ןורכיזוב תנכוש הכימת תליבח
 0א בצמב ירבע 005 רשאכ סעונ וא ןייטשנייא
 .ךופהו לבלובמ ךסמב וזחתו

 םיסרטניא דוגינ ₪

 -- דבלב תיטרואית היעבהש רמול רשפא הרואכל

 ,ירבע 005 תחת הנכותב הדובעה סויס סע ןכש
 רשפא זאו ןורכיזה ןמ הכימתה תליבח תלפומ
 הנעטה לבא .הליגר תירבע הנכותב הדובעל רובעל
 לש תלבוקמה הדובעה ךרד ןכש תיטרואית הנניא
 -ה סע ידמ תובר םימעפ תשגנתמ יוצמ שמתשמ
 .ירבעה 005-ה לש דפה

 סויה שי תולבוקמה תונכותה לכל טעמכ
 ובש בצמ -- הלעפהה תכרעמל האיצי תורשפא
 עצבל תרשפאמו סומינימל דע תמצמטצמ הנכותה
 צירהל ףא וא (הקתעה וא הקיתמ ומכ) סוד תולועפ
 םושייל הרזחה תעבש אוה ןורתיה .רחא סושיי
 וב םוקמב קוידב ךמצע תא אצומ התא ירוקמה
 תובורק םיתיעל אצוי ינא לשמל ךכ .תקספה

 וא ₪126-ב ןותנ שפחמ ,ילש םילילמתה דבעממ
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 תובורק םיתיעל .דבעמל רזוחו ורפ-ורטאווקב
 וא צבוקל הספדהכ ןותנה תא יתחלשש ירחא
 ךותל ותוא ךושמל לכואש ךכ "ץבוקל אוצייייכ
 -עהו ןמזה ךסוח ליגרתה תא .םילילמתה דבעמ
 אצ .ירבע 005 תחת תושעל לוכי ךניא הזה הדוב
 ךניאו -- ירבע 005 תחת הנכותמ סודל תינמז
 םא אלא -- הליגר תירבע הנכות ליעפהל לוכי
 דציכ קייודמ ןונכיתו הבשחמ שידקל ןכומ התא
 תא שידקהל ףידעמ סוקמ לכמ ינא - תאז תושעל
 אל -  ינפלש המישמל ןונכיתהו הבשחמה
 .תושגנתמ הלעפה תוכרעמ לש תובכרומ תושירדל
 שמתשהל תורשפאה תא סג ענומ ירבעה 5

 ומכ - ןורכיז תונכוש ןהש תוירבע תונכותב
 תחת דבוע התא םא .תינולימ וא ההגה תונכות
 לוכי ךניא 'יטיימיטלומב וא ייסקרוייב) ירבע 5
 ילגנא ירבע ןולימ ףולשל תורשפאה ןמ תוניהל
 ליעפהל סג לוכי ךניא .רותפכ תציחלב ירבע ילגנא
 51086ו0% ןוגכ תוילגנא ןורכיז תונכוש תוינכות
 שמתשהל לגרתהש ימו - ירבע 005 תחת
 ךסמל םיצפוקה ןובשחמ וא 850ו| תואלבטב
 לע הרהמ דע רתווי ,הביתכ ןמזב רותפכ תציחלב
 שומיש תורשפאמ ןניאש תונכות םע הדובעה
 .הלא סירזעב

 05 תרזעב תושעל הסנמ טפוסורקימש המ
 .תירבעב הדובעל שדח טרדנטס עובקל אוה ,ירבע
 ידכ קיפסמ הקזח ,הארנ ךכ ,השיגרמ טפוטורקימ
 הנכותה תיישעת לע הזה טרדנטסה תא תופכל
 תגצה .ילעו ךילע ,רתוי רומחש המו -- תילארשיה
 סג תרצוי תירבעל סוגרת טרדנטסכ תכרעמה
 :לארשי טפוסורקימ לש ןוזחה לש תניינעמ הנומת
 ןבל רבחמ רשא םיישיא םיבשחמ יפלא תורשע
 הדובעל חצנל םיטופש ,םהירוחאב סהל רקדזמ
 !?תירבעב הכימת סיארוק סה הזל .דיחא ןקתב

 סישמתשמהש איה טפוסורקימ לש היעבה
 תונכות לש הז -- רחא טרדנטסל רבכ ולגרתה
 ןרוקמב ובתכנש תונכות לשו ןאולמב תובסומ
 לע קנופ ,ינאו התא ,תא ,רוביצ ותואשו ;תירבעב
 ,ןייטשנייא ,לנוישנרטניא ירפ ומכ הנכות יתב ידי
 ןויסנ .טפוסרטנאו םיסדנהמ גרבנירג ,ריבד
 המחלמ ושוריפ טפוסורקימ לש ןוזחה תא םישגהל
 .סינוש סינקת ןיב

 וז ,לארשי טפוסורקימ ישנא תרדגהב וליפא

 אוה ירבע 005 םא .ןיטולתל תרתוימ המחלמ
 תתל הדעונש תירבע הכימת לש הליבחיי םצעב
 ,י'תואבוימ תונכות םגריתל סילכ הנכותה יתב ידיב
 הכירצ - טפוסורקיממ ןמפיש איבל ירבדכ
 הנכות חותיפ ילכ .הזככ וילא סחייתהל הרבחה
 - הנכות יחתפמל קוושל ךירצ ותואש רצומ םה
 -סורקימ ידיב סויה שיש המ .הצק ישמתשמל אל
 תוליעפמה תורגיש-תת לש הלועמ הליבח איה טפו
 .תספדמהו גצה ,םישקמה חולל סוגרית תכרעמ
 וז הליבח רוכמל לארשי טפוסורקימ אנ ליאות
 םישדוח םמצעל וכסחי'' הירבדכש) הנכותה יתבל
 -תתב שמתשהל וגאדי הלאו (י'תונכית לש םיכורא
 תונכות לש סלשו ריהמ רויג ךרוצל הלא תורגיש
 תא םא ןיינעמ אל ,שמתשמכ יתוא .תואבוימ
 ,טפוסרטניאמ רביירש בתכ הנכותב הזה קלחה
 הצור ינא .טפוסורקיממ ןמפיש וא ירפמ ןתנוי
 ךרטצאש ילב (תילגנאבו) תירבעב דובעתש הנכות

== 

25 



 ילב ,ילש תונכותה ראשל השוע איהש המל גואדל

 אליממ) גאלפהו הליבחה תא תונקל ךרטצאש
 .(הלשמ גאלפ סע אובת תמגרומה הנכותה

 לבא ,סנמא לבגומ םיקסע להנימב ילש עדיה
 ריזתת ןהבש תונוש םיכרד לע בושחל רשפא
 הכימתה חותיפב העקשהה תא טפוסורקימ המצעל
 תרומת ילבולג סוכס סולשתב םא -- תירבעה
 םאו חטח דוח יפ לע םולשתב סא ,תוינכות ןתוא
 .רכמיתש תמגרותמ הנכות לכמ הלמע תייבגב
 תיב ובש יקסיע מייומב רגסיהל םיכירצ סירבדה
 תליבח התוא ול ךוסחת המכ דע טילחי הנכותה
 -אהשכ -- סיתנכתמ לש תורוכשמו ןמז הכימת
 05-ה םא .ימצע חותיפ תויהל ךישמת הביטנרטל

 ול ואצמייש קפס ןיא - בוט ךכ לכ אוה ירבעה
 .סויה רכמנ אוה הבש הרוצב אל לבא ,םסינוק

 תויהל ךירצ תירבעה הכימתה תליבח לש חוקלה
 רמול סאו - יפוסה שמתשמה אל ,הנכותה תיב
 טפוסורקימ ישנא ירבד לע הזארפראפב תאז
 טייט ןוטשא סג םייתנש הנש דועביי יכ ורמאש
 דועביי יכ רמול רשפא ,ייסיסרוסה תא לאהל ונתי

 הלש חוקלהש טפוסורקימ ישנא וניבי םייתנש הנש
 ₪ .ייינאו התא ,תא ונניא

 ךרועו ,בהלנ סיבשתמ בבוח אוה יטרג לאכימ

 .יי\ראה'' ןותיעב יעדמה רודמה

 לארשי טפוסורקימ תבוגת
 ועמתשעמל הריכמ .א ₪
 רצומ הניה הלעפה תכרעמו השק הפש הניה תירבע
 טפוסורקימ תרבח ןיא ידכב אל .תיסחי בכרומ
 קר אלא ףדמ רצומכ הלעפה תוכרעמ תרכומ
 סיבשחמה ינרצי יייע ךמתנו קוושמה ,0שעו רצומכ
 תרבח הכ דע הענמנ םג ,וז הביסמ .םיישיאה
 הסריגב םישמתשמל סינוכדע תריכממ טפוסורקימ
 ץראב .תרחא הסריגל הלעפהה תכרעמ לש תחא
 -שחתמה יקוושממ קלחש ןוויכ ,וז תוינידממ וניטס
 תכרעמ תריכמ לש ןויערל ולגרתה אל ןיידע סיב
 תאיצמב ךרוצ היהו ,םהלש בשחמה םע הלעפה

 .יפוסה שמתשמל הלעפהה תכרעמ לש הריכמ ץורע ,
 תפסותב סלשומ ילגנא 005 3.3 ללוכ ירבע 5

 ₪05-ה תא ליעפהל ןינועמש ימ .תירבעב הכימת
 תושעל לוכי ,תירבעה הכימתב שומיש אלל ילגנאה
 סירכומ ונניא .הנגהה ול תשרדנ אל זאו תאז

 יירויג תנוכמייכ ירבעה סודה תא יפוסה שמתשמל
 הכיתה תא ונדמצה תויקוויש תוביסמ .תונכותל
 ,4.01-ל אלו ,ץראב ירלופופה ,005 3.3-ל תירבעה
 לכ התייה אל .ילארשיה קושב בטיה הטלקנ אלש
 505 לש הסריג לכל הדימצהל תינכט היעב

 םיקתוע 2,500-כ הנורחאה הנשב ורכמנ ףראב

 ,לשמל ,תיכוניח היגולונכטל זכרמה .ירבע סוד לש
 תרבח ,קפסמ אוהש בשחמ לכ םע ותוא ללוכ

 שדח בשחמ לכל הרבחב ןקתכ ותוא הצמיא אתלא
 איהו רצומל תבייוחמ טפוסורקימ .תשכוה איהש
 .005 לש תוידיתע תואסריג םע ותוא קפסת

 דוק יוניש וא ירבע סוד .ב ₪

 וכ האב הלעפהה תכרעמב תירבע הפשב הכימתה

 הנכותב תירבעה הפשב שומישל טרדנטס עיצהל
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 םיבשחמ תמחלמ

 אלפ תפורת תתל ידכ אלו ,םיישיא םיבשחמל

 ראתמ לאכימש יפכ .םייזעול םירצומ תורבעל
 תירבעה תלפטמ הבש ךרדב תודיחא ןיא רמאמב
 יייע לילמת לש הרימשה תרוצ .םינוש סימושייב
 הבש הרוצל המוד הניא ,לשמל ,ןייטשנייא תנכות
 .לימדרוו יייע קזחומ אוה

 תופשה ויה ,היצזיטרדנטסל ףאושה םלועב
 אל ןהבש תודיחיה ,קוחרה תרזמה תופשו תוימשה
 ,הפשב לופיטה יבגל הלעפהה תכרעמב ןקת עבקנ

 -רקימ .הזכ ןקת עיצהל ךרוצ התאר טפוסורקימו
 סימרוג סע תדבוע אלא ,םינקת הפוכ הניא טפוסו
 ופוסבש ,הז אוה קושה ;סתטילקו םתריציל סינוש
 לש אמגודל רוזחנ םא .טלקנ המ עבוק רבד לש

 דע 85 םינשב ורצי תובר תורבח ירה ,ש/ואסס5
 ,סהלשמ הקיפרגו תונולח ימושיי םע תונכות 0
 תא רתוי בוט ךכב םיתרשמ סה יכ ונימאה סהו
 "3.0 תונולחיי תזרכה סע י90 תנשב .םהיתוחוקל
 ,וב שומישל סהיתוינכות תא בסהל סבור ולחה
 תואנולחל וטקפ-הד ןקתכ \ש/ואפסש/5-ב סריכהב
 .םיישיא םיבשחמל

 םיפוג סע הלועפ תפתשמ טפוסורקימ ,ראב
 תורבחו מבי תרבח ,ילארשיה םינקתה ןוכמכ
 סיבשחמל תירבעל סכסומ ןקתל עיגהל ידכ תורחא

 המוד ךילהת יתכרעהל הרקי ,ירבע סודב .םיידיא

 לע טילחהל היושע דנלרוב .תונולחב הרקש הזל

 סידבוע סה) ירבע סוד סע "55!5-א|6א7 תורבע
 תורבע לע סוטול ,(ןוכנ ןוימה וליפאו אילפהל דחי
 ."קרוומיירפיי תורבע לע טייט ןוטשאו ייהדנגאיי
 אלו ילכלכ סיסב לע תאז הנשעת הלא תורבח
 הדובע סהל ךוסחי ירבעה סודה סא .יגולואידיא
 הקדצה סהל ןתי הז ,רוקמ דוקב תורבעב
 .וב שמתשהל

 דוקב תונשל היצפואה סתושרל דומעת דימת

 ןהל ןתינ אל םתעדלש תויצקנופה תא רוקמ

 תולע ,תאז תמועל .ירבע סודב אלמןורתפ

 הרוצב דרת תושדח תואסריג תורבע לש הקוזחתה
 לש רתוי בר רשועמ הנהי יפוסה שמתשמהו תרכינ
 תירבעה הסריגה לש רתוי הכומנ תולעמו תונכות
 .ןהלש

 עצוממה רייגמהש תויצפוא םג ןתונ ירבע סוד
 לשמל ךכ .רוקמ דוקב ןמושיב מאמ עיקשי אל
 ,ןימי-לאמש ונוויכש ייינורטקלא ןוילגייל ונלגרתה

 לש הגצהה ןוויכ הבש ראב סייח ונאש תורמל
 ,סוטול תלעפה .לאמשל ןימימ אוה סייפסכ תוחוד
 תורשפא שמתשמל תנתונ ,ירבע סוד תחת ,לשמל

 הבר תולקב ןתינ אוהו ,ןוילגה ןוויכ לש הריהב
 .לאמשל ןימימ הגצהל

 הנקתהה תויעב .ג ₪

 תוימושיי תויעב ןיב הפ בברעמ יטרג לאכימ
 סושייה תינכות .הלעפהה תכרעמ לש תויעבל
 ףוקשל ירבעה סודב שומישה תא ךופהל הכירצ
 .שמתשמה

 ,רורב אל ונל םג ,לאכימ לש ןונגסב טוקנל םא
 לש המויק יא וא המויק ןיבל הנגהה גלפ ןיב רשקה
 !הזכ רשק סוש ןיא טושפ .תספדמה

 לש תוספדהב תלפטמ הניא סוד תכרעמ סוש
 .םמצע סימושייה יייע תישענ תאז הלועפ .םימושיי
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 ידכ ,הספדהב תיקלח הכימת ונפסוה ירבע סודב
 ,סתוא תקפסמ וז הכימתש סיחתפמ לע לקהל
 וז הכימת .הב שמתשהל ורחב טיימיטלומבו
 .התלעפה תעב תרבוחמ היהת תספדמהש תשרוד

 הרגש יייע השענ ירבע סוד לש ןורכזה רורחש
 ,ןורכזה ררחתשה אל םא .סושייה יייע תלעפומש
 .סושייה יייע הרגשב שומישב סגפ שיש הארנכ

 סוד רשאמ רתוי בייק 35--45 ספות ירבע סוד
 תשרדנ המוד ןורכז תומכ .(בייק 90 אלו) ילגנא
 .רוקמ דוקב תישענ וזשכ םג ירבעה סושייל

 ,בכרומ רצומ וניהש ,//08%5 תורבעב וננויסנמ
 םגו ינורטקלא ןוילג םג ,םילילמת דבעמ םג ללוכה
 רשאכ דצל דצמ תוציפק ונלןיא ,םינותנ דסמ
 .רבכע םיליעפמ

 ןייוצמ ילכ והז .שמתשמה תפטעמ יבגל ליינכ
 תולועפ תושעל ול רשפאמה ,יפוס שמתשמל

 ₪0-כ םילכ ליעפהל ילבמ תוימוי םוי הקוזחת
 ב

 תא ריכהל םיביטימ ונאש תורמל ,ונדרשמב
 םילעפמ ,תפטעמב סישמתשמ ונא ,סוד תודוקפ
 תסנכהל הב סישמתשמו רבכע תועצמאב התוא
 ,הציחמל הציחממ סיצבק תרבעהל ,תוציחמב רדס
 -דובה םימושייה דחא והז .ידכו תוציחמ תרדגהל
 קשמימ יבגל 60 תורדגהל םיאתמה תירבעב סיד

 הביבסב ,תונולחל םימוד םילכ ןתונ רשא ,שמתשמ

 .רבכעב ךמות רשאו תילאירטקרק
 רותפל סלועמ רמייתה אל ירבע סוד ,םוכיסל

 הרוצב ןהילע לקמ אוה לבא ,רויגה תויעב לכ תא

 לבא ,לבגומ קוש תלעב ונלשכ ץראב .תיתועמשמ

 ףונמ הווהמ אוה ,תוליבומ תונכותל תושירד
 ילגנא סודל ףסונב לבקמ יפוסה שמתשמה .תותיפל
 תדמועש ,תירבעב תללכושמ הכימת םג ,אלמ

 .ךרוצה תעב ותושרל
 פוקס הירא

 505"ה ךות לא ךורא עסמ ₪
 ירבעה

 לחה יובעה 005-ה םע ילש ישעמה ןויסנה
 םילילמתה דבעמ תא ןוחבל יתשקבתה רשאכ
 יעוציב לע) .ויתחת תירבעב לעופה טיימיטלומ
 (.דיתעב תפסונ המישרב דוע רבדנ טיימיטלומ

 הסריג סע (קוושמו) לעופ ,ררבתמ ,ירבעע 5
 השקבב ורזחיש !4-ה ישמתשמ ושעי המ -- 3
 7-ל םהלש הגמ 170 קסידה תא וקלחיו 3.3-ל
 קסידל בותכל םג רשפא !שי המ !םייגול םיקסיד

 תא הוודחב יתצענ ןכלו 3.3 םע יתדבע ילזמל .6
 .הנקתהב יתלחתהו 4 ןנוכב ןושארה קסידה

 הנקתהה תנכות .הרושכ הארנ לכה הליחתב
 הציחמה תא םיקהל ןכיה יתוא הלאש (!ח518/])
 סוקמ הל יתיצקה יתומימתב ינאו ,ירבעה 005-ל
 הלהנתה הנקתהה .(ץצופמ היה 6 ןנוכ) 0 ןנוכב
 תעברא לכ תא ץזמ ינאשכ יתפומ רדסב
 תספדמה תודוא הנכותה םע חחושמ ,םיטקסידה
 רתוי רחואמ העש עבר .האלה ןכו ,ילש ךסמהו
 בוק .אוושל ךא -- קסעה תא ליעפהל יתיסינ

 < 649 דומעב ךשמה)

 1991 ראונ'



 חיעומיש הננוח
 חולע ריחמב
 |!הצבהה

 ךל םיעיצמ "תוירוביצ בשחמ תוינכות'ו "םיבשחמו םישנא"
 ,םישומיש לש בחר ןווגימל תוירוביצ תונכות ןימזהל תונמדזה
 ןניה תוירוביצ תונכות !דבלב הצפהה תויולע יוסיכ תרומת
 ןתוא קודבל רתומש וא םניח ןהב שמתשהל רתומ רשא תונכות
 שומיש ימד חולשל שי ,שומיש ןהל אצמנו הדימבו סולשת אלל
 ללוכ הז םולשת .הנכותה ירצויל 5100-ל 55 ןיב םיענה םימוכסב
 ,תוולינ תורפס ,תינכט הכימת :ומכ תובטה רפסמ ללכ ךרדב
 םלוא ,תילגנאב ןניה תוצפומה תונכותה .דועו תורודהמ ןוכדיע
 ולכוי םידלי םגו הפשה תעידי תישרדנ אל םהמ לודג קלחב
 .ןהב שמתשהל
 תירפס תא לידגהל םכל רשפאת תוירוביצ תוינכות לש הטישה

 הנכות ירבחמ ,ףסונב .תילאמינימ תולעב םכלש תונכותה
 הריציל ךרדב ןושאר בלשכ הב שמתשהל ולכוי ,לארשיב תירוקמ
 .תוירחסמ תוינכות לש הצפהו
 תונכותה תומש תא לוגיעב ןמסל שי ,תונכות ןימזהל ידכב
 11616 .ד.ת "םיבשחמו סישנא"ל הנמזהה תא חולשלו תושקובמה
 טקסידל ח''ש 15 לש ריחמ יפל ק'צ ףוריצב 61116 ביבא-לת
 .חולשימ ימד ח"ש 5 + 3%" לש טקסידל ח"ש 20 וא 5 1/4"
 חלשי ףסונבו 10% לש החנה ןתנית רתויו םיטקסיד 5 םינימזמל
 ח"ש 5 לש ריחמב דבלב גולטקה תא ןימזהל ןתינ .םניח גולטק
 םג תינופלט תונכותה תא ןימזהל ןתינ .(חולשימ ימד ללוכ)

 ,03-295145 'סמ ןופלטב

 03-2951446 יסקפ ,03-295165 ילט ,611 ביבא-לת 1166 .דת תירוביצה הנכותה ןודעומ "םיבעעחמו םיננא" דובכל

 -ב ת/ןינועמ ינא

 א חייש 20 וא (5ע4" םיטקסיד)

 . .ךס לע קיצ ףרצמ יננה .םינמוסמה סיטקסיד

 .חולשמו הזירא ימד חייש 5 + (3/2" לש םיטקסיד)

 א חייש 155 לש סולשת ללוכה

 .חייש 5 תולשל שי דבלב גולטק רובע .םיטקסידה ריחממ 10% תיחפהל ןתינ רתויו םיטקסיד 5 סינימזמל

 < קנבה סש ...-  .קיצה יסמ

 ריע

 ו ךימזמה|סש ----

 דוקימ



 01 - 2ת ירו 1
 ₪2- /אפ15צ8 ג
 172 - 1 סודל םירוע ג
 124 - 2 סודל םירוע 4

 105 - סיטקסיד גולטיק 5

 106 - סוד סע תרוע 6
 ₪7 - גולטיק ירוע 7

 1/% - סיצבקל סירוע
 109 -ג סיצבקל סירוע %
 110 - תנגח 0
 11 - ג םיצבקל סירוע 1
 גג - ןורכא ירוע ג:

 111נ - סישקמח תכרעמל סירוע
 14 - קסידל סירוע 4
 1015 - 1 טקסידל סירוע 5
 1/6 - ןויסנ ילעבל םירוע 6
 1019 - 0- ל סירוע 7
 1110 - חגוצת ךסמ ירזוע 8

 21 - תויתוא ירוע 9
 022 | 5א/(כירושע 0
 1/2 - רקייב לש סירזעה 1: 1
 1:4 - חישק טילקתל טירפת 1

 1125 - םיליחתמל סירזוע 23
 ₪ -'ב בלש ירוע ₪4
 027 - םיצבקב הטילש 5
 1221 - יטמוטוא טירפת 6
 1029 - חישק טילקתל טירפת 7
 1120 - סימיסקמ סיטירפת 8%
 21 - קזח טירפת 9
 1/נג - ישוא בשחמל טירפת 0
 1עננ - ג סוקיש ירוע 1
 1134 - החטכח ירוע ג

 1035 - 1 סוקיש ירוע
 126 - ג סירוע ןוגמ 4
 ענ7 - ג םירוע ןווגמ 5
 1124 - תושפ 6
 ענפ - שזצ[ תמגוד סירזוע 7
 20 4040 סא( טם5₪ 8
 041- סצמה נמו גנפ
 49 - פוזה ג
 104: - סירוע בקמ 1
 04 - דיזאוש אא 6
 46 - פט וצ 4

04 - 578008 7 
9 00885 1 - 1047 

 04 - עאו[א ג
 1049 - \ סא( פדים 6
 טפ - עס-הצקטתמא,| 8
 1251 - 5063%6ז [20צ166 [כז\טטז 6

 15: - 1 חגוצת יכסמ תריצי 7
 52 - 1 סוריו יטנא 1
 1054 - 2 סוריו יטנא 1
 5 - קאוא 5

 תספהמל תוינכות

 21 - סירפושמ הספדה ירזוע 9
 ג - רוויל תספדמל םירוע 0
 122 - 2 הספדה ירוע 41
 1% - סירפושמ הספדה ירוע 1

 5 - 1 תספדמל םירזוע 3
 1% - רויילל הספדה ירוע 4

 77 - תויתוא ןווגמ 5
 1% - רטול תספדמל תויתוא <6

 םילילמת ידבעמ

 \/1 - סיספט תריצי 7
 צג - אצוצסאפ

 י/נ - ק0-סטדעזא 9
 4 - שספק א 6
 \05 - לילמת ירבעמל םירוע 1
 06 - 1 לילמת 'דבעמל סירוע 1

 ל - קטפוס סטתתצ
 (3א) 5,885 - ץ0צקש

 \/9 - יסקאלג 5

 3 \/ 10,105 - סא תזדש 6
 \/11 - 1 טסקט תכירע 7

 \/ננ - ג טסקט תכירע %
 צגנ - אצשסוה 9
 ץ/נ4 - םיקסע יבתכנמ 8%
 אג - תובשחמ תארוק 7
 או - דפאד ג

 עדימ ירגאמ

 (2א) 1.1 - ריחמ עדימ 0
 [כנ - תויסיטרב 1
 א 45 - קס-ת[ם₪ ג
 26 - תוקבדמ תספדה 1
 7 - תריהמ חיצמרוטניא 4

 126 - חירפס לוחינ 5
 (2א) 9.10 - \\אוקשא( 6
 (ל) סננ,נג - 01157 7

 םננ - סאנס
 14,156 - תס-חזא| 9
 נז - (תוקבדמ) ₪45ו1/א48₪ 6
 א סנופ - ת:א|25₪ גג
 (25) סנסננ - 1455 סקס \[/ גלנ
 (28) נג, - או 511 7
 ג - ץתטט-תזעתמ ג

 אוג - הקוחא 76
 אוג - ידיינזאלד יסכנ 1
 אונ - הקוחא ירוע ?:
 א4 - אוטאוטמת לג
 א!5 - סירקס <

 (21 - סיכסמ תנוצת 5
 0:- כת עדפא.א %
 02 - ק008 \\/-ל תונומת 7
 64- כ;אסגכ3 %
 ₪5- קססת וש 9

 66- כהאא ₪
 07 - תוססת. תד ₪4

 0:.קססתגתד ₪2
 09 - תולוקלומ

 310 - תונטק תויפרג תוינכות ₪4
 (311 - תונומת תגוצת 5
 טנג - ש.,פצסאא\א ₪4
 12 - עס אא(10005 0
 ₪4 - סוסו תדמתה 65

 01 - כא אא א 6
 46 - עזאטמה תגזאד 0

 םיקסעל תוינכות

 ₪1 - יקסע תונובשח לוחינ 7
 (2%) 3נ,נב - תוריכמ ₪
 132 - טקיורפ לוחינ 9
 134 - תיאלקח תואנובשח 6
 35 - תואצוחו תוסנכה 1

 34 - יאלמ לוחינ 1
 (5%) 137,8,9,10,11 - ריחמת 3

 טנג -הטסאא דש
 3גנ - 1 ריחמת 5
 (2%) 314,148 - ןמז בויח 6
 1315 - ןטק קסעל שיחתנה 7

 (2%) 316,16ב -ב"הרא תרוכשמ 6
 317 - תוחוקל לוהינ 9
 (2א) 318,189 - חדנק תורוכשמ 0
 (2א) 019,19ג - ןמז בויח 1
 3ג0 - לק טקייורפ 6%
 (2א) 12: - תיקסע תוינידמ 5
 (3א) 322,24,25 - תונח לוהינ 6
 א - סאושאט ג%
 נז - סא( א 9

 םיפסכ לוהינ

 ג - תיב תלוכת 1
 ג - 1 תוינמ ירחא בקעמ 3
 ג - תואלקח ירצומ ירחא בקעמ 4
 1% - סוישוא םיפסכ ירחא בקעמ 5
 185 - ישוא סופסכ לותינ 6
 16 - 2 תוינמ ירחא בקעמ 7

 (2א) 177,7ב - תיבח לוהינ 8
 8 - 2 תוינמ ירחא בקעמ 9%

 79 - סוילכלכ םיבושיח 0
 7210 - 1987 ב"הרא סמ 1
 גג - סוק'צ סקמ גג

 דג - קתסססאוא| גננ
 דיג - עתסססא!א| -ל סירוע 4
 (2א) 14 - סאסא! 6
 ך7 - םסצ א ג

 הקיטסיעטסו ייטמתומ

 1 - 1 הקיטסיטטסו תקיטמתמ 8
 אוג - א( אדתזא 9
 אט - עזאשה קתססת \ או1אס ג

 1/4 - 2 הקיטסיטטסו תקיטמתמ 1
 65 - םיפרג

 16 - קתפ גג
 ול -פ00 ג4
 (2א) 68 - 57<1/\16י\7* 5

 (לא) אופה - 50 5357 6

 םיינורטקלא תוחול

 51.1 - אפ104 0 גל
512 - 0 00 

 (2א) 51333 - א קח 55 0410 גנפ

 514 - \5505צ 0
916 - 040 

 515 - 8סוסתא ג

 (5א) 1.2 - (ב*הרא) ןופלט,דוקימ,תנידמ 1
 א 24 - \שסהשס5 נג

 סייבידו סוטול יכות

 צג - 1 סוטול
 \/: - ג סוטול 4%
 \שג - 1,2 סייביד 5
 צא - 001955א08 ג
 צ/5 - ג, סייביד 7
 \/6 - 23 סייביד 8%

 ל - אוסה 7

 (2א) \/8,8ב - 123 סוטולל הכרדה 1
 409 - ) סוטול 7%
 צ/ג0 - 4 סוטול 9
 \/ג1 - 5 סוטול 6

 \א נג - 6 סוטול 1
 צ/גנ - 7 סוטול

 4/4 - + סוטול 3
 015 - 9 סוטול 6%
 צעק - אד טו[ דחושצמ ג

 צ/גו - כקתס(< ג:

 251 - 1 לאקסאפ וברוט 9
 פג - 2 לאקסאפ וברוט 0
 פג - לאקסאפ וברוטל הכרדה 1
 754 - לאקסאפ סע הקיטמתמ 1
 55 - 3 לאקסאפ וברוט 1
 56 - 4 לאקסאפ וברוט 4
 257 - וברוט יקחשמ 65
 798 - ךסמ 6
 59 - סילכ גרא 7
 510 - 5 לאקסאפ וברוט 8
 קפנג- דטחמסד00 4

 01 - תונולח 9
 01-10 תפש 6
 02 - 0-ל הכרדה 1

 04-10 תפש
 05-30 תפש 3
 06 - ביטס לש ףסואה %

 ילבמסא תפש

 /\1 - ילבמסא תפש 5
 1 - 8655 אא 56
 אג - כ15455א/01 05 7

% 010806 - 34 

 ₪351 - קיסייבל הכרדה 9
 ₪פנ - קיסויבל םירוע 0
 352 - קיסייבל םירוע 1
 354 - 0010 8510 -ל םירוע 2

 11 - דא ג
 (2א) 1, - םיחמומל תינכות 4
5 550% 00/3870 - 1 
 14-ספא 6
 1.5- תורחא תופשל סירוע 7

 14 - אוסס 2
17-0000 9 

 15 - קקקתססס ג
 1 - קטתפסא\1 גאקד* 5

 תוגוש תונכות

 8111 - תיגולורטסא 6
 5112 - סיצורימ לוהינ 1
 811נ - תונתמ 72

 51714 - הסיט יבושיח 3
 9115 - טרופסו סיביבחתת %
 5116 - תואירב 5
 5117 - הניגב הרזע 7
 5118 - חבטמה תודוס 7
 5119 - םיטרס 7%
 51110 - תיתחפשמ הירוטסה 9
 511 - ם/0דת1ס %

 51111 - די בתכ חותינ 9%
 51112 - פוקסורוה 0
 511גנ - 1וטול 0
 57124 - 2 וטול 1
 א - חיגולורמונ 6

 היוכוגורטסא

 41 - ריוא גזמו הימונורטסא 6
 41 - 1 הימונורטסא 1
 א )34 - אסש ג

 [תילגנאב בוהה ךוניח יכות

 81 - ישוא בשחמל הכרדה 3
 52 - םייניבה תביטחב ךוניח 4
 82 - ינוכית ךוניח 5
 54 - 1 ודוסי ךוניח 6
 85 - 1 ושיא בשחמל הכרדה 7
 96 - תופש 8%
 57 - תרומל םילכ 9
 54 - 2 ידוסי ךוניח 0
 59 - הספדהל הכודה 1
 (סיטקסיד 5) 510-14 - םילימ רצוא 2
 815 - סירפסמו תורוצ 3
 516 - סילימ רצוא %
 817 - 3 ידוסי ךוניח 5
 518 - הרומל םירוע 6
 519 - 2 תרומל םילכ 7
 510 - הקיוומ %
 621 - א(050 7
 521 - סולוקלקל םינכומ סתא סאת 5

 01 - 1 םיקתחשמ 9
 101 - ג םיקחשמ 06
 102 - 3 םיקחשמ 1
 004 - < םיקחשמ 1

 105 - 5 םיקחשמ 20

 66 - אפ 4
005 - 107 
 10% - 8 םיקחשמ 6
 12009 - 9 םיקחשמ 7
 1010 - 10 םיקחשמ 8%
 1011 - 11 םיקהחשמ 9
 120012 - 12 סיקחשמ 0
 10313 - סיבכוכ ןיב עסמ 1
 ₪124 - 1 קיסייב סיקחשמ נג
 10215 - 15 םיקחשמ 2
 10116 - 16 םיקחשמ 4

017 - 10% 5 
 10028 - (טסקט) תואקתפרה 6
 09 - קש גנ7
 0220 - 1 (טסקט) תואקתפרת 8%
 10221 - תואקתפרה תריצי 9
 נג - גג םיקחשמ 0
 בגג - 2נ סיקחשמ 1
 08 - ןודיח 1
 150225 - סילימ יקחשמ גג
 12026 - 6 סיקחשמ 4%
 10317 - 27 םיקחשמ 5
 10224 - 'גדירב 6
 150229 - 29 םיקחשמ ג?
 10220 - 00 סיקחסמ 8%
 19021 - 31 םיקחשמ 9
 01 - 31 םסיקחשמ 0
 1022 - גנ םיקחשמ גנ1
 10224 - 4 םיקחשמ ג

 10205 - 35 םיקחשמ נג
 120226 - 36 סיקחשמ 4
 1037 - 37 םיקחשמ 5
 3 - סת 4%
0 01108951 - 29 
1 0118553 - 1040 

 1041 - 41 םיקחשמ 5
 10041 - 42 םיקחשמ %
 140242 - 62 םיקחשמ 1
 044 - רבב קבאמ 5

 12044 - 44 סיקחשמ 6
 19045 - 45 םיקחשמ 7
 19046 - 46 םיקחשמ 0%

 1047 - 47 סיקחשמ
 120244 - 46 םיקחשמ %

 150249 - 5121%4 4 יקחשמל תונורתפ 4



 -שחמה ףרטומ תא אצמת לודגכ ןטק דרשמ לכב
 רבכ ישיא בשחמ קיזחמש סופיט ותוא והז .םיב
 ןיידעו -- ירשפאה שקה לכ תא לכא ,םינש עבש
 .הפורת ול האצמנ אל

 רקיעבו סתביבסל רתויב סינכוסמ ולא סיסופיט
 תליכא סאו .הזכ ינא !עדוי ינא הפיאמ .סמצעל -
 לע דיעהל ןכומ ינא ,םירומח םע תרשקתמ שקה
 תתפל יתלחתה סינורחאה סישדוחב יכ ימצע
 תא יתישע !המל יכו .תוגיאדמ תוירומח תויטנ
 .תשרל יתרבע -- ייח תוטש

 תא ריכמש ימל .גשומ הז ייתשרל רובעליי
 ימ .הלילשל רקיעב -- הברה רמוא גשומה ,היווחה

 ףצר -- מייתרל רבעמה תיווח תא ריכמ אל ןיידעש
 תא ןויעב אורקל ןמזומ -- תונבצעמ תולקת

 .תואבה תורושה

 ?המ ,םויה דע גת יל היה המ ₪

 .היה ?היה גז יומד םאות בשחמ
 .התיה !התיה הריבס תספדמ
 .היה !הנשב םיימעפ קר לפונש קסיד

 ינא יכ !המל ,וזה הרצה תא ךירצ יתייה המל
 ,םיישיא םיבשחמ ףרטומ התא רשאכ יכ .רומח
 .ךתביבס לכ תא הזה ףוריטב קיבדהל חרכומ התא

 ךישמהל היה לוכי ,עונצה ךא ןטקה ידרשמ
 רשאכ לבא .תאזה תוטשה אלל בטיה דקפתלו
 היססבואה ,תומצעל ךל סנכנ םיבשחמה ףוריט
 דועצל אלא הרירב ךל ןיאש הארנכו תרבדמ
 ."המידקיי

 ,הליחתב .תימוקמ תרושקת תשר יתשכר :רוציקב
 יתואו הלש בשחמה סע ,הריכזמה תא השמיש איה
 איה סויה .עובירב תולקת 2 = תונחת יתש .דבלב
 לפכומ עובירב תולקת 5 = תונחת שמח הנומ
 .תיחכונה הנשב שמשה ימי תומכב

 וחתמ ,םיאנכט ינש ואב .הביבח התיה הלחתהה
 תשרה תונכות תא וניקתהו םיעקת ורביח ,םיטוח
 ילשו (הריכזמה לש) תרשה-בשחמה לש קסידב

 זאמ ופלחש (תופיצרב) תועשה 89-ב .(1 יסמ הנחת)

 תנכות תא ליעפהל וליפא יתחלצה ,הנקתהה

 תונופצ לע הריכזמה תא דמללו בשחוממה דרשמה
 .וננועמב התרש החמשהו .מייתרה

 ...תורצה ונל וברא הניפל רבעמ ךא

 תספדמה תליפנ -- ןושאר בלש
 :זאבה ףצרב ללכ ךרדב הרוק הז

 10 5דמדוסא 1 דחוספ דס קחואד וו =
 20 05 קהואדםה ה-555 דס םחואד
== 

 1971 ראוני

 תוערב יתדכל]
 ?הליחתכלמ הז תא ךירצ יתייה המל :וא

 ןהכ וסינ :תאמ

 30 5505 "אס 60אאם6דוסא דס הז

 הפסד, הפזחצ, גון"
 40 הסדחצ

50 0 

 60 ץסטה גש 5דוו\ וא 0
 70 27 זו\וםפ 0050 0

 80 60 קץ

 90 זז

100 0 

 תוירבג ןיגפהלו ךישמהל ןויסינב ,הזה בלשב
 םיבשחמה ינש תא קרפל ליתתמ התא ,עדיו
 :אצומ .הליפנה הפיא קדוב ,תונטק תוכיתחל
 לכה .בוש הסנמ .הרוק .הקולד התיה אל תספדמה
 .ינשה בלשה דע .רדסב

 צבוקה תליפנ -- ינש בלש
 :רתוי סכתותמ הז בלש

 10 פד דוסא 1 דחופ5 דס 5/5 וש
 20 55565 "פ15א עו"

 30 600 5 פז או, אס 5/6 2 5

 \עסהא 605

 40 א
 50 פופא |5 ג חס םםוא6

 60 50/6800 |5 00+ --צסט
 תדוקפ תלעפומ סאש הלגמ תצמואמ הקידב
 הנחתל ןתית אל תשרהש בוט יוכיס שי ,6
 הדוקפה תנווכש ענכושמ יתייה) ץבוקה תא ןכדעל
 דרשמה תנכות לש דועיתה רפס .(אלימ ,הכופה
 םיפד 1.5-ב הלאכ תורצל ךתוא ןיכמ אל בשחוממה
 .תשרב הדובעל שידקמ אוהש

 ישילש בשחמ -- ישילש בלש
 שכור ינא דבכ בלב .בשחמב הצפח יתפתוש םג
 אלמ ינא ,ץוח יפלכ .תשרל התוא רבחמו הנחת הל
 ףרטצהל הנוצר לעו הברה התמכוח לע סיחבש
 קר תורצהש עדוי ינא םינפב .םיבשחוממה לגעמל
 :וליחתה

 10 פד דוסא 1 5 \צסהא|א6
 20 פז דוסא 2 15 שסחא|א6

 30 ה05ז 60 קדש 6055 ד0 5[ שק

 ילאידיא בשחמ אוה גז בשתמש ונעט םעפ
 תשק תואיצמה .תימוקמ תשרל זכרכ שמשל

 בשחמ ךפוה ,תשרה זכרכ הלועפבש החיכומ ףרועה
 'יהמ 4.77-ה תפוקתמ ,עלוצ ₪6.-ל צייהמ 16 גד
 ,בגא ,תשרה תנכות .הככ !המל .הזמ תוחפו -
 .ןוכנ הז ...םיבשחמ 250 דע לש רושיק החיטבמ

 םישמתשמה דוניא טנכ
 םיישיא םיבשחמב

 -יקמו 66 ,םיישיא םיבשחמב םישמתשמה גוח
 רפכב יתנשה סוניכה תא שדוחה סייק ,שוטנ
 ,םירבח תואמ ופתתשה סנכב .ןג תמרב היבכמה
 סינויד ,תואצרה לש סוחד םויל וסנכתה רשא
 םימדקתמ םימושייל הדחויש הכורעתב רוקיבו
 .םיישיא םיבשחמב

 הדובע תוצובקב ףתתשהל ולכי סנכה יאב
 ילעב םיחמומ יפמ תואצרהל וכז רשא ,תויעוצקמ
 לע ןאכ רבוד .ישיאה בושחימה יפנע לכב סש
 יאו תותשר ,06-לו שוטניקמל הלעפה תוכרעמ
 שומיש ,בתרומה ןורכזה לוצינו שומיש ,ןנוגר
 ,סיישיאו םיידרשמ םימושייל תובלושמ תוכרעמב
 תרושקת סע הדובע ,בשחוממה דרשמה תוכרעמ
 .סינווגמו םיבר סיאשונ דועו ,₪85-ב

 וכדעתהל ןיינועמו ,סנכה תא ספסיפש ימל
 בושחימה סוחתב השענה לע תונורחאה תושדחכ
 לש שגפמה יכיראת תא ומצעל ןייציש ידכ ,ישיאה
 םיישדוח םיסוניכ ,דוגיאה לש 'יןיינעה תוצובקיי
 ברע וא צייהחא םידחימה ,םייעוצקמ םיגוח לש
 םישגפמה .סתוא ןיינעמה אשונל שדוחב דחא
 ןתונה ,הדובעה ןוירפל ןוכמה תיבב בורל סיזכרתמ

 תוצובקל ףרטצהל ידכ .דוגיאל ותוסח תא םג
 994 דייתל בתכב תונפל שי .ןודעומה לש ןיינעה
 :םיאבה םירפסמל תונפל וא 52109 ןח תמר

 052-554361 ,דלפנרוק יפר :םינותנ יסיסב
 03-760726 ,קאינר'צ ירנה :תונוילג
 03-802276 -- ןרטש הירא :מ/''ביתו הקיפרג
 03-472406 -- ןמצלז דדלא : םילילמת דוביע
 03-7460929 -- לט לואש ר''ד :םיקירטו םיפיט
 03-358928 -- טילש ןד :תותיפו רקחמ

 :סיבורק םישגפמ
 דרשמה תנכות - שדוחב 27-ב ,ראוני שדוחב

 ."ובדלקיי תבלושמה
 לארשי סוטול -- שדוחב 24-ב ראורבפ שדוחב

 תואסריגב תחפפ| \א65-ו ,ייהדניגא" תא גיצת

 .ןליגמ תפטעמה תנכת תאו .תוירבע

 :ןיינע תוצובק ₪

 .40065 תנכות תא םדק דורמנ גיצי :ראוניב 14-ב
 אשונב תרושקתה תצובק סנכתת רבמצדב 27-ב
 .ייסימדומל םילוקוטורפיי
 יסיסב תצובק סנכתת ראורבפב 14-בו ראוניב 10-ב
 ק .םינותנה
 ידבעמ תצובק סנכתת 17:30-ב ראוניב 3-ב

 .3 סיסניג סדק אשונב םילילמתה
 דוגיאה תויוליעפ תא רקסלו ןכדעל ךישמי 328וז

 םינמזומ דוגיאה ירבח .םיאבה םישדוחב םג

 סוסרפל -  םהיתונויערו  ,םנקסנמ .םוהתל |  דובעל לכוי םג והשימש חיטבמ אל דחא ףא לבא

 .ןיזגמה יפד לעמ םיפיטו תוצע ,םירמאמ .םתיא
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 תחאו ןכתיי ?הכלהכ ותדובע תא עצבמ ךלוע קסידה םאה

 רתוי בוט תאז תושעל תולוכי ןאכ תוראותמה תונכותהמ

 ןוטסירול טרבור : תאמ
 328וז-ל דחוימ 06 /081 0 תורש

 הלקה ךרדה תא העיצמ קסידל הנמטה תנכות
 הנמטה ינלתה .תכרעמה תקופת רופישל רתויב
 ידי לע טלפ/טלקה תלועפ תא ץיאהל םידעוימ
 קסידהמ ףוכת שומישב סיאצמנה םינותנ תרבעה
 םינקתה גישהל לכות םיבר םירקמב .א41/::ל
 ןיקתתש וא ,ריחמ תפסות אלל ,בשחמה סע הלאכ
 300 דע 100-כ הריחמש הייונק הנכות תכרעמב
 העקשהה - תוריהמה ךל הבושח סא .חייש
 תינכותמ דאמ הנוש םיעוציבה תמר ,תיאדכ
 םיעוציב גישהל ידכ ןררב תויהל ךל יאדכו תינכותל

 .םייברימ

 ?םינומטמ םיאצמנ ןכיה ₪

 06 ,רתויב תובוטה תונכותה רחא וישופיחב
 ןקלח .קסידל הנמטה תוינכות שש קדב \/0ח\ 0
 תוקפוסמ תורחאו ,ףדמ תונכותכ ,ץראב תורכמנ
 508800806, 5טק6ז : םילאמצע םיירתסמ םירצומכ
 תואצמנ תונכותהמ המכ ./680087ו ₪6-אששא
 הנמזהב הנכות יקפסמ לבקת -- תורחאו םיאלמב
 תועצמאב ,לייוחמ ךמצעב ןנימזהל ךרטצתש וא
 לכ תובותכ תא הז רמאמל ונפרצ ךתוחונל .ראודה
 תנכות םג תמייק .ונחבנ ןהיתונכותש תורבחה
 התיה אל רשא אסזוסח 01/1185 לש הליעי הנמטהה
 =זפ0\וצ8ז6 ןקתה םסג ונקדב .ןחבמה תעב הנימז
 הנמטהה ינקתה םע דחי 56 1.10 ארקנה
 .ש6 דסס|פ 06|טא6") |808 6!60-ב וללכנש

 קר רשאמ רתוי השוע הלא םירצוממ דחא לכ
 סיתעל םיארקנה סירוטקסמ םינותנ קיתעהל
 ריהמה תכרעמה 0\₪4-ל חישקה קסידב תובורק
 דזפסא) םילולסמ תריגא תועיצמ ןלוכ .רתוי
 ךכ קסידה לש שארמ האירק -- (8טוטזוחה
 ךלש םושייה קקדוי הל האבה םינותנ תצובקש
 םיפיסומ רתויב םימכחה סינומטמה .שארמ תנעטנ
 םירוטקס לע גוליד -- ₪90טה08ה0/ 0801

 .םינותנה תרימש תעב יוניש םירבוע םניאש

 ןהו הביתכ תלועפ ןה םיעצבמה ןומטמ ירגוא שי

 ןפואב תוריהמה תא הלידגמה הדבוע ,האירק

 ודבאי ורגאנש תוביתכהו רחאמ סלוא .יתועמשמ

 תלקתנ רבכ) הרימשה ינפל לופי בשחמה םא

 תאז הנוכת ,(!סורה םינותנ סיסב לש םיצבקב

 שי רשאכו סירודכ דגנ הניסח הנכותב קר תישומיש

 .ןיטולחל הנימא סרז תקפסא ךל

20 

 תוישומיש תונכות

 קסידה תוריהמ יהמ ₪ |
 תונכות לע תואלפנו םיסינ ךל ורפסי םינרציה
 "ישו תכרעמ לכב ,השעמל םלוא ,םהלש הנמטהה

 תוכרעמו ,סינוש ויהי םיעוציבה ,םימושיי לש בול

 בור םא .םהמ קלחל קר ומיאתי תומייוסמ
 הדובע יפדב ומכ) ₪4\/ו-ב םיאצמנ ךלש םינותנה
 יעוציב תא ללכ רפשת אל קסידל הנמטהה ,(לשמל
 לש הלודג תומכ תא תספות איהו רחאמו ,קסידה
 .קיזהל הלולע וליפא איה ,בחרומה ןורכזה

 סינות) לוהינב קרו ךא ודקמתה םינחבמה
 (00חוקוווחַפ) רודיהבו םינותנ יריתע םיקסידב
 8065 |וו 6וטפ תא ירה הנמטה ןקתה לכ .תולועפ
 ,ןוימו גוזימ ,האירקב רתוי רהמ השולש יפ ךרעב
 תולודג תויטס ואצמנש דועב (חשגס, 5081, סוא)

 !/-ו ,ח:פ856 ומכ םירחא סינותנ ידסמב םינחבמב
 תידועיי תנכות איהש 5טסַפז 0-אצעוא .

 הגישהש רחאל תחצנמכ הזרכוה ,קסיד תנמטהל
 .םינחבמה לכב טעמכ רתויב תובוטה תואצותה תא

 תא םיאתהל שמתשמל םירשפאמ סינקתהה לכ

 ןומטמש איה תיתרוסמה הסיפתה) ןומטמה תודימ
 סירשפאמ סתיברמו ,(רתוי בוט אוה רתוי לודג
 ונלש םינחבמה .לדגומ וא בחתרומ ןורכזב שומיש
 תוריהמל (ביימ 1) לודג לדגומ ןורכזב שומיש ושע
 רתויל קקדזת אל השעמל סלוא ,תילמיסקמ
 סיזותא 10 דע 5 לש ןדבא סע ,בייק 256 רשאמ
 חיכוה לדגומה ןורכזה ןומטמש תורמל .עוציבב
 ישמתשמ ,בחרומה ןורכזהמ תצקמב ריהמ אוהש
 תרוצתב סידורטה 286 דבעמ ילעב בחרומ ןורכז
 ןורכזב ןומטמ תמקה לע רתוול ופידעי פוס גתמ

 .לדגומה
 - תומיאת תויעב רפסמ לע ונילע םינחבמב

 ילהנמ וא 005 ₪%16ח0615 ןיב סידוגינ רקיעב
 תוינכות לכ אלש איה תפסונ היעב .לדגומ ןורכז
 [851880% ומכ יוביג ינקתה םע תודבוע הנמטהה
 אל רקב יסיטרכ .קסידה רקב לע תורישי תחקפמה
 הידמ ,(505ור 11, 4811, ₪50ו) םייטרדנטס
 "ו 50600610ז ומכ תדחוימ הציצח תנכות ,הקיתנ
 סה סג סילוכי תותשרל סירביירדו 15% 33

 .תויעב רוציל
 ךילע ,הנקתהל דואמ תולק הנמטהה תוינכות

 הנכותה יכ אדוולו ,תכרעמה תרוצתב ןתוא םושרל
 ,תיסיסבה הנקתהב .המיאתמה הירפסב תאצמנ
 םישרמ רופישב חכווית .תעצוממ הדובעל תנווכמה
 ,קסידל תושגינה תודוקפ תלעפהב רבכ ,םיעוציבב
 השיג ,תוירפס תאירק ומכ ,םילילמתה דבעמב
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 וא הניעט וא תואיגש ןוקתו ההגה ,םיצבקל תרזוח
 תוינש ךסות התא ןאכ סלוא .תונולח תפלחה

 עיגהל ידכ .ךרדה תליחת יהוזו ,דבלב תורופס
 ןתוא ןנווכל בייח התא םייברימה םיעוציבל
 .םיבבוחל הלק חרכהב הניאש הלועפ וזו ,קייודמב
 בתכ תא ריבסי רשא רורב ךירדמב ךרוצ שי
 סירמואה הדוקפה תרושב םיגתמה לש םירתסה
 םירוטקס המכ ,שמתשהל 840 המכב ןומטמל
 בותכל םאה ,ןימטהל םיקסיד הזיא ,שארמ אורקל

 רפסמ לע ונילע םינחבמב

 רקיעב -- תומיאת תויעב

 ןא 05 ₪6ח088 ]'ב םידוגי]

 .לדגומ ןורכז ילהנמ

 תא ךל רמאי רשא םיעוציב חיי'וד .האלה ןכו רגואל
 אל וידעלב .ינויח אוה קסידהמ תואירקה זוחא

 .והשמ הווש ךלש קיודמה ןונוויכה סאה עדת
 השיגה ,םימושייה ןיב םילדבה סימייקו רחאמ
 תא םינעוטה הווצא יצבקב ליחתהל איה הנובנה
 לכל ילמיטפואה ןפואב סתוא סינווכמ ,ןומטמה
 שדחמ ןמיקהל וא ,ןריסהל םירשפאמו ,תינכות

 .תכרעמהמ םיאצוי רשאכ

 ?גונעתה הלוע המכ ₪

 שמתשמ ךניאש ,הנמטה תנכות רבכ ךל שיש ןכתיי
 וא ₪6 ד0016 ומכ תונכות ךדיב שי םא .ללכ הב
 בלשל אוה תושעל ךילעש לכ ,אסחדסא טדוו ודו
 םא םג ,םלוא .םיעוציבהמ תונהלו ןומטמה תא
 ,הנבומ הנמטה ןקתה םע ךלש תכרעמה תא תינק
 ןקתהל רובעל תורשפא קודבל ךל יאדכ םיתיעל
 סירצומה יכ ונאצמ ונלש הקידבב .רתוי ליעי
 ההובג תוריהמ ללכ ךרדב םיעיצמ םיירחסמה
 תובוטה .םימושיי לש רתוי בחר ןווגימ סע ,רתוי
 םג ךא ,תוידועיה הנמטהה תונכות ויה רתויב
 םירפשמ תוכרעמה סע םיקפוסמה םינקתהה
 םג שי סהמ המכלו הקופתה תא האנ הרוצב
 התלוכי יוצימל םישורדה םיידוחיי תונורתי
 .תכרעמה לש האלמה

 5חו81כזו6, 8" 5
 קשממ תונכות םע תועיגמה תונבומ תוכרעמ יתש
 -ב לולכ ,טפוסורקימ לש 5חו8ז(סזוט6 ,הלעפהו

 1291 ראוני



 =. הש הש ה ===)

 |  ,טפוסורקימ לש תונולחו \5-ם05 4%
 מבי לש הרמוחה סע עיגמה !8 65
 לעמ סהיעוציב ךא ,רתויב םיזירז סניא סנמא
 סריסהל ןתינ אל -- תירקיעה סתערגמ .עצוממה
 ;שדחמ בשחמה תא קילדהו תובכל ילבמ ןורכזהמ
 סצמוצמ דועיתו תוטעומ ןונוויכה תויורשפא םג
 ,תומדקתמ תונוכת המכ םהל שי תאז תמועל .דאמ
 תא ררחשמ אוה :ידוחיי ןורתי שי 5חו8זז0זושפ"ל
 הקוקז תונולח רשאכ יטמוטוא ןפואב ןורכזה
 תורשפהו תונוכתה תא ךירעהל ךילע .4/ו רתויל
 .םיישיאה ךיכרצ רואל ,הלא םירצומ לש

50 0 
 !סניח :דעב
 ,עצוממל תחתמ עוציב ,סניח תוחורא ןיא :דגנ

 .תלבגומ תומאות
 הגשהל ןתינה =ז86\ש8ז6 ןקתה אוה 6/0 0

 םיתורישו 885 יתוריש ,םישמתשמ ידוגיאמ
 סע קרו בחרומ ןורכזב קר לעופ אוה .סינווקמ
 סושמ רקיעב ,שומישל לק אוה .ח11 -ו עו; יננוכ
 .לבגומ דאמ אוהש

 שיקהל שי .עוציבל תולק הרוצתהו הנקתהה

 תא תוולל לכות ,קהסוקזס08-ב 0
 לש ילמינימהו יברימה רפסמה ןויצב השקהה
 -ה צבוקש תורמל ,בחרומה ןורכזה ידומע
 לכב שי בייק המכ ךל רמול חרוט וניא השט וש

 תופסונ תודוקפ ,6/6-ה תנעטה רחאל .דומע

 תלועפ תא לטבל ,םצמצל ,לידגהל ךל תורשפאמ
 .ירמגל ןורכזהמ ןומטמה תא ריסהל וא הנמטהה

 1.10-ה לש ותושימגו ותוריהמ תא סיבהל לק
 תללוכ הניא תינקש תכרעמה סא םלוא ."6
 ןיוצמה סחיהמ סלעתהל לכות אל ,הנמטה ןקתה

 .עוציבל ריחמה ןיב

806 0016 0 

 בוט עוציב :דעב
 ןימטהל בייח ,ביימ 3 לש יברימ ןומטמ לדוג :דגנ
 ןונוויכ תויורשפא ןיא ,ןנוכה לע תוציחמה לכ תא

 1921 ראוני

 תוישומיש תונכות

 םיסינ ךל ורפסי םינרציה
 הנמטהה תונכות לע תואלפנו

 ,הועעמל םלוא ,םהלו
 ,םינוש ויהי םיעוציבה

 ומיאתי תומייוסמ תוכרעמו
 םהמ קלחל קר

 .ןורכזהמ הרסהל ןתינ וניאו
 ,\!808 6010-מ ןטק קלח קר איה קסידל הנמטה

 סג תללוכה חייש 300-כ הריחמש תירלופופ הכרע
 ,םיצבק רוזחיש ,םילצופמ םיצבק דוחיא ,יוביג
 ןקתה סלוא .תונוכת הברה דועו \!חזסזחווווחַה
 0!60-ה לש קזחה דצה וניא ,\/08008-ה ,הנמטהה
 לבא םיריבט םיעוציבל עיגמ 680087|!0ה ,6
 .תונוכתה אשונב לשכנ

 -ה תפסוה ידי לע \/ו080ח8 תא תנקתהש רחאל
 ןנוכה ,00א5ו6.5%5 \בוקל ולש ש6עוס06 םזוצסז
 .בשחמה תקלדה סע תיטמוטוא הנמטה רבוע ךלש
 שי םאה םיטרפמ 6.5/5!60%-ב םירטמרפה
 ןהמו בחרומ וא לדגומ ,ליגר ₪40-ב שמתשהל
 -רקימו מבי לש םינומטמב ומכ .ןומטמה תולבגמ
 ןמזב \ו080ח8-ה תא תונשל לוכי ךניא ,טפוסו

 תא קילדהל ילבמ ןורכזהמ ואיצוהל וא צר אוהש
 .םיעוציב חייוד ןיאו ,שדחמ בשחמה

 שמתשהל ץלמומ ,/806 60/6 ךל שי רבכ םא
 סה ךלש סימושייה רקיע םא טעמל -- [/08008-ב
 ךל יאדכ ,בצמה הו םא .קסידב שומיש יריתע
 -יבו רתוי תובר תויורשפא תלעב תינכות שפחל
 .רתוי םיבוט םיעוצ

 6 ךס5!0 06!טא6 5

 .טירפת תועצמאב הנקתה ,הלועמ עוציב :דעב

 .סצמוצמ דועית :דגנ

 -ב ןטק רתוי דוע קלח איה קסידל הנמטה
 תונוכתמ דבכנ קלח הלטנ רשא ₪6 10058 868
 דבעמ ,005 תפטעמ הפיסוהו 808 0!₪0-ה

 תרושקת תליבחו ןגייח ,תילגנאב םילילמת

 ,ןובשחמ ,םינותנ דסמ ,תושיגפ ןמוי ,תיסיסב
 .דבלב חייש 300-כ תרומת ,דועו תדלקמ סורקאמ
 :םיטרפה לע הדיפקה אל 66ח18| סוחז םלוא
 ללכב ינשה סוקמל העיגיה קסידל הנמטהה
 -שחב חקינ םא העיתפמ הניאש הדבוע ,םינחבמה
 ₪6- לש ייתיתיבהיי הסרגה איה 680ח800"ש ןוב
 .אוטוא שטססז

 תוריהמ ₪6 680ת8-ב שומישהו הנקתהה
 ךסס|פ תא קיתעמ טירפתב ענומה ןקתה .תוטשפו
 תא סיאתמ ןומטמה .0ז05א50.841 ץבוקל 6
 .תכרעמב תנקתהש ןורכז גוס לכל תיטמוטוא ומצע
 תומכ תא עובקל סירשפאמ תודוקפה תרוש יגתמ
 תא םיאתהל ,שומיש השעיי סהב 84//ו-ה גוסו
 ,סילולסמה רגואל םיארקנה םירוטקסה רפסמ

 ₪6-680ח8 תא ריסהלו ןומטמהמ סיננוכ איצוהל
 רבסה ללוכ וניא דועיתה רעצה הברמל .ןורכזהמ
 .ןונווכל םימדקתמה סירטמרפהמ המכל

 סא לבא ,הריהמ רתוי תצק איה 5טקז 6 או

 ₪6 1005 תא (שוכרל ןנוכתמ התאש וא) ךל שי
 -תהבו .טלתהב קיפסי 06-68008 ןקתה ,68

 הבוטה הינקה ראותל התכז תינכותהש ךכב בשח
 תוליבח רחא םישפחמה הלא ,הרבעש הנשה לש
 שורדל סילוכי סניא קסידב שומישל תוינללוכ

 ס6וטא6 06 דסס!פ רשאמ רתוי הברה

5088008078 1 

 .הבחר תומאות :דעב
 ,ביימ 2 לש תוילמיסקמ ןומטמ תודימ :דגנ

 .תועורג הנקתה תוארוה ,תוטעמ ןונוויכ תויורשפא
 הליבחב קפוסמה עונצ רצומ אוה 8
 5107808 כוחפח- לש סיחישקה םיננוכה סע תחא

 ןתינ .508605ז0ז הציצח/טומריפ ןקתהו 5
 150-כ תרומת דרפנב 5068008078 תא תונקל
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 .הלודג האיצמ אל תאו לבא ,חייש
 תא קיתעהל ךל הרומ ךירדמה .השק הנקתהה

 .6 ןנוכב 001 0וא56708ץ-ל הנמטהה תינכות
 \בוקל 5068008008 תא ןקתהה ףיסומ וא
 סעפ לכב לבא ,הצור התא סא ד 0 א 6 ד

 לש סםירטמרפה תא תונשל ידכ וב שמתשתש
 .\בוקב תפסונ הקיר הרוש ראשית ,הנמטהה

 תרוש יגתמ .רתוי סיבוט םיעוציבהו הלעפהה
 הנמטהה תא לטבל וא ליעפהל םירשפאמ תודוקפה
 ןורכזה גוסו ₪4-ה תומכ תא עובקל ,ןנוכ לכל
 תומייק .ןורכזהמ ןומטמה תא ריסהלו ,ולצוניש
 50690080097ה סנמא .ןונוויכ תויורשפא רפסמ
 ותוריהמ סינחבמה בורב לבא ,ויעוציבב דש וניא
 .עצוממה לע התלע

 ותוא לבקמ התא סא ךרע שי 5086006806"ל
 השיכרכ סלוא .חישקה קסידה סע דחי םניחב
 .\מאמה תא קידצמ וניא אוה ,תדרפנ

 5טק6ז 00-אטעוא 5

 לכמ סאותה ,תואלמ תונוכת לעב ,ריהמ :דעב

 .ורקסנש םינקתהה
 .ןיא :דגנ
 קסידל הנמטה -- דבלב דחא רבדב תודקמתה

3060005 0 

 לש ריחמה תיות תא טלחהב הקידצמה הבוטה
 .תייש 200-כ

 רתויב לקה ןומטמה אוה 5טקסז 0-אש\א

 ,70018 ₪6-ה תסרגב ומכ .שומישלו הנקתהל
 לכות לבא ,דחא רותפכ השעמל איה הרוצתה

 ךירדמה .ןונוויכ יבצמ תורשע דוע שיש תולגל
 התאש המ לכ ךל רפסמ בטיה בותכהו טרופמה
 .ילמיטפוא עוציבל עיגהל ידכ תעדל ךירצ

 דה תא ריזחהל תרשפאמ תידוחיי היצפוא
 הנתמהב הכורכ הניאו ,תוריהמב 005 קזסחוקז
 רשאכ ,המגודל .קסידה תולועפ ךשמב תלבוקמה
 ,דימ תרזוח קזסחוקו"ה ,:60% *.* 8 ,שיקמ התא
 לא קר) ףרועב קסידל בותכל ךישממ ןומטמהו
 .(הבכנ רואהש ינפל קסידה תא איצות

 הצאה תליבח לבקל לכות חייש 250-כ תרומת
 ₪41 הפיסומה ,06-אושוא שסושסז 086 הנוכמה
 .ךסמ ציאמו םזוחז 5סס9!0ז ,תדלקמ ףיאמ ,קסיד

 ןומטמהמ ןורכז םילאוש הליבחב םינקתהה לכ
 .הדובעה סות סע ותוא םיריזחמו

 מגהו תומאותה ,5טקסז 06-אושוא לש םיעוציבה
 בוטה תא שפחמ התא םא .םילועמ סה תושי
 .דוע שפחל ךירצ אל התא ,רתויב

 2528 סםימלתשמכ וחכוה ,הכאלמה לש בוט עוציבו --

 תומאות ,תואלמ תונוכת ,םיבוט םיעוציב :דעב ןקתהה אוה 6-אושוא6-הש קר אל .!/וטוו808 רובע

 .הבחר | םגש אלא ,ונקדבש םינקתהה לכמ ריהמ

 דועיתהו ןונוויכה תויורשפא ,הנקתהה ,תומאותה

 הינקה ראות תא הז רצומל סיקינעמו םילועמ םה

2 

 .טירפת יפל הנקתה ןיא :דגנ
 -כב תרכמנה 60108ח ם0סשע 5516008 לש 868

3 

 | ו
0 18,000 12,000 0/6000 3660005 

 5טקסז-ל ךומסב ינשה סוקמל העיגה ,חייש 0

 הניא לבא ,תומאותו תונוכתל עגונה לכב 6-אששוא

 ק6) לש ןומטמה סע וא) ותיא דדומתהל הלוכי
 .שומישה תולק וא סיעוציבה תמרב (5

 \/08008 לש דועיתה .תיטמוטוא הנקתה ןאכ ןיא
 תכירעב הרזע תלבקל 05-ה ךירדמל ךתוא הנפמ

 תויורשפא ,תאז סע .40705%56.84ז-ה ץבוק
 תוינכותה לכ ןיבמ רתויב תופיקמה ןה ןונוויכה
 ךל םירשפאמ תודוקפה תרוש יגתמ :ונרקסש
 תודימ תא סיאתהל ,ןורכז יגוסו םיננוכ רוחבל

 שארמ רגואה תודימ תא אורקל ,ןומטמה
 תונוכת המכ .רגואל הביתכה תא תוהשהלו
 ,רוריבב ךירדמב תורבסומ תופסונ .תומדקתמ
 -ה תא סיאתהל ךל תעייסמ האירק הגוצתו
 .רתויב תובוטה תואצותה תגשהל 868

 ועפחמ ןיידע התא םאה ₪
 ?ןומטמה תא

 לע רתוול וצלאיי רשא תונולח ישמתשמ איצוהל
 איה הריתבה ,5חו8ז1סזוע6 לש תודחולמה תונוכתה
 ,סלשה תונוכתה ךרעמ ,האלמה תומאותה .הלק
 לש ןיוצמה ללוכה עוציבהו קימעמה ךירדמה
 ךרעה תא תאז תינכותל םיקינעמ 5טס6ז 006-אוא
 סיבוט םיעוציב גישמ התא םא וליפא .רתויב ברה
 דע הבוט הכ איה ₪6-אששו< ,ךל שי רבכש ןומטממ
 .הינק הקידצמ איהש

 1991 דאוני



 ליחתהל יאדכ המל

 יראהי' לע יונמ ליחתהל רתוי יאדכ
 ,21.12.90-1.2.91 םיכיראתה ןיב ,ףרוחב
 -ב יונמ עיצמ יי'\ראהיי זא קר יכ

 החנה %
 סגו םינושאר סישדוח 6-ל
 לש הלרגהב תופתתשה
 ת'גוז 'קס תשפוח

 םניח - קורבפניאב
 לארשיב רעונ תוינסכא תדוגא י"ע תנגרואמה

 .יקוא

 ראה
 םיבשוח םישנאל ןותיע

 04-661166-8 - הפיח | 02-254245-7 - םילשורי = 03-5121331-9 - א'ית : סילונמה יחמל סויה דוע ורשקתה

 .ייצאראהיי ידרשמב לבקל ןתינ עצבמה ןונקת תא .דבלב םישדח םייונמל דעוימ עצבמה



 איש יעוציב ךלש קסידהמ איצוהל ידנ םיטנטפ המכ

 328/ז-ל דחוימ 0 ₪558008₪05 תורש

 ונימי לש םיריהמה םיבשחמהש שיגרמ התא םאה
 ךותב .דיחיה אל התא !הברהב ךתוא סיגישמ
 םיבשחמ לש תעצוממה ןועשה תוריהמ ,םייתנש
 בשחנש המ תא הרבע תיתלחתה המרב םיישיא
 \ורמב .ינימ בשחמ רובע תררחסמ תוריהמל רבעב
 םיבר םישח ,םיישיאה םיבשחמה לש םיעוציבה
 םילכתסמ סהשכ ,תותיחנ ישגרב אז ישמתשמ
 ,80386-הו 80286-ה ירישכמ לש סיעוציבב האנקב
 םיקחודו ,הלעמו ץייהמ 16 לש תוריהמב םילעופה

 .שרגמל ץוחמ סתוא
 בשחמ שוכרתו תונחל צורתש ינפל !רוצע

 ךירצ התא תוריהמ וזיא .ךמצע תא ןחב ,םדקתמ
 סאה .הדובעה ךלהמב ןיתממ התא ןכיה !תמאב
 וא בשחמה יייע תלבגומ הנכותה לש הדובעה תוריהמ

 םא .ךכ לע בושח !דבוע התא ותיאש קסידה יייע
 לש רופיש גישהל לכות ותרזעבש דוס ךל הלגא
 עיקשהל ילבמ ,םויכ ךלש תכרעמה יעוציבב %
 לש סיצרהגמה תלדגהב תחא הטורפ וליפא ולו
 - ןכ םא .!ךיתויעב בור ורתפי סאה ,בשחמה
 .ונמיע ראשה

 קסידה יחטשמ ןיב קומע ןומט ונלש דוסה
 -- תיארקאה השיגה ןמז ,הקופת יחנומב .חישקה
 ךפוהו עדימ הלוד חישקה ןנוכה הב תוריהמה אוה
 בושח -- ךלש סימושייה תינכות רובע ןימזל ותוא
 סא דחוימב ,(600) דבעמה תוריהממ תוחפ אל
 דוביע לש םילודג םיתפנב הכורכ ךתדובע
 לככ .הדובע יפד יצבק וא סינותנ יסיסב ,םילילמת

 רתוי תופוכת םיתיעל קסידל תשגל ךילע היהיש
 סלוא .לדג ךילהתה בוכיעב קסידה לש וקלח ךכ -
 דבעמל סורגל ידכ הברה תושעל לוכי ךניא ,םנמא

 וא סאה חול תפלחהל טרפ) רתוי רהמ דובעל
 תוטיש הברה שי סלוא (הצאה סיטרכ תנקתה
 .חישקה ןנוכה לש ותלועפ תצאהל תוטושפו תולוז

 ןוסחיא ןפואב תוכורכ ולאה תוקינכטהמ המכ
 קטידב אקווד ואלו (8410) ימנידה ןורכזב םינותנה
 ינורטקלא יעצמא אוה ₪40-ו רחאמ .חישקה
 ,המוצע תוריהמב עדימ ונממ תולדל לכות ,רוהט
 ןמז .ינכמ יעצמא אוהש ,קסידל השיגל האוושהב
 80 ןיב אוה ישיא בשחמב ₪/-ל עצוממה השיגה
 הנמטה יעצמא ךל שישכו הינשה תוינוילימ 150-ל
 ןמז ,תאז תמועל .הזמ תוחפ דוע -- םידחוימ
 .רתויו ףלא יפ ךורא חישקה קסידה לש השיגה

 קסידה יחטשמ לש בוביסה תוריהמב יולתה אוה

 שאר עונמ תוריהמו (הקדל םיבוביס 3,600-כ)

 הינשה תויפלא 80-כ לע דמועו -- הביתכ/האירקה

 ןמז יכ אצמנ םינותנה לכ לע ססבתהב .עצוממב

 רשאמ 1,900 יפ ךרעב ריהמ ₪4/-ה לש השיגה

 !חישקה קסידה לש השיגה |
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 בשחמה הסכמל תחתמ

 וזאג ןת

 .ןבומכ תיטרואת איה וז תיברימ תוריהמ
 ₪4ו-ה לש השיגה ןמזש תופצל לכונ ,תואיצמב
 קסיד לש השיגה ןמזמ תיאמל תירישע ןיב היהי
 תוקינכטמ עבונ םיעוציבה רופיש .ליגר חישק
 הנוש איהו ,אאו/-ל השיג לע קר תוכמתסמ ןניאש
 תא יתעציב ,הז רמאמל ,המגודל .בשחמל בשחממ

 80286 דבעמ םע ₪6/4ז םאות לע הדובעה
 ,בייק 640 ה[ תלוביק ,ץייהמ 8 לש תוריהמב

 .ביימ 64 לש חישק ןנוכו ביימ 2 לש בחרומ ןורכז

 תוקירז המכ ול וקיזי אל ,ךמעטל ידמ "ףייע* ךלש קסידה םא

 לכות הז רמאמב .השיעה ןמז תא רפשל תויושע רשא ,ץרמ

 .הובע ךוליהל חישקה קסידה תא ריבעהל דציכ דומלל

 שש לש בולישב יתרזענ םיעוציבה רופיש ךרוצל
 :תוקינכט

 .=451075א ,קסיד ירגוא -

 .קסידל הנמטה -

 קסיד ₪4 -

 .םיצבק לוציפ -
 ילש חישקה ןנוכה יעוציב תא רפשל יתחלצה

 .ירוקמה עוציבל האוושהב םיזוחא 35%-ב
 הל חקולש ןמזה -- תכרעמה לש תללוכה הקופתה
 250-ב רפתשה -  בושיח תמישמ םילשהל

 לכב וא תחא הקינכטב שומיש ידי לע .םיזוחא
 תוצמל התא םג לכות ,ןאכ תוראותמה תוקינכטה
 ןמז זבזבל ילבמ ךלש 8ז-ה וא אז-ה יעוציב תא

 .רקי

 ךל רומועאו יל רומש ₪

 השיגה תא ץיאהל רתויב תולקה םיכרדה תחא
 .8טווסזפ 005 תדוקפ תרזעב איה חישקה קסידל
 ירגוא רפסמ תא םיאתהל ךל תרשפאמ תאז הדוקפ
 ₪4וו-ב ילמרונ ןפואב תרצוי 005-ש ןוסחיאה
 םירגואב .תכרעמה תא קילדמ התאש םעפ לכב
 ארוק התאש םינותנה לכ תא 05-ה תרמוש הלא
 תלועפ ךשמב וילא וא חישקה קסידהמ בתוכ וא
 םיבבוסה סינותנה תא תנסחאמ םג איה .בושיחה
 רחואמ בלשב סא .השיגה העצבתה וילא רוטקסב
 םירחא סינותנ וא םינותנ םתוא תא שקבת רתוי
 רגואהמ סתוא ארקת 005 ,רמשנש רוטקסהמ
 ,ילש בשחמב .חישקה קסידל רוזחל סוקמב ןורכזב
 15% לש רופישל האיבה דבלב תאו הקינכט
 .תכרעמה תקופתב

 ידי לע עבקנ תרצוי 005-ש םירגואה רפסמ
 רשא ,60886.5%5 \בוקב 807-585 תדוקפ
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 התא וב קסידה לש ₪001 םוז80זסזץ"ב תויהל רומא
 הלביק אל םא .בשחמה תא קילדהל ידכ שמתשמ

 סעפ לכב סירגוא ינש רוצית 05 ,תורחא תוארוה
 לדחמה תרירב יהוז ,בשחמה תא קילדמ התאש
 רתוי לודג רפסמל התונשל לכות ,הדוקפה תרזעבו
 .סאולמב תוריהמה תונורתי תא לצנל ידכ

 סוזטסזסזץ חססו"ב םיצבקה תא קודב ,תישאר
 אדוול ידכ הקלדהל שמתשמ התא וב קסידה לש
 תא האור ךניא םא .םייק 6.5%5!60%8 ץבוקש

 6.5%5!"60₪ .להבית לא ,המישרב בוקה םש
 בוק בותכל לכות ,450ו| ללמ בוק טושפ אוה

 דבעמב וא 505 לש ם0ווח תינכתב שומיש יייע הזכ
 רוצילו תונשל ,אורקל ידכ ,ךלש ליגרה םילילמתה

 ,יקנ ₪501! היהי <בוקהש בל סיש .הזכ ץבוק
 תרזעב .םילילמתה דבעמ לש תופסות אלל רמולכ

 וא חתפו ח001-ה תיירפסל שג םילילמתה דבעמ
 תדוקפ תא סנכהו 60%-!6.5%5 סשב \בוק רציי
 םג יושע התא .ןלהל תוארוהה יפל 865

 ידי לע תכרעמל סירחא םירטמרפ עובקל תוצרל
 .סש/וספ =-ו ת1! ₪5 = ומכ תודוקפ תורוש תסנכה

 ,6.5%5!60₪5 \בוק לש קתעה ךל שי םא
 ידכ ₪טווח-ב וא ךלש םילילמתה דבעמב שמתשה

 \בוקה סא קודב .ךסמה לע ץבוקה ןכות תא גיצהל
 התא סא .80"-585 הדוקפה תרוש תא ליכמ

 עיפות הדוקפה ,3.א וא 005 2.א-ב שמתשמ
 א רשאכ .807505 = א :ךכ המישרה תיתחתב
 .רוצית פ05-ש הצור התאש סירגואה רפסמ אוה

 255 רוציל לוכי התא יטרואת ןפואבש תורמל
 תוכרעמל תישעמה הלבגמה ,84-ב סירגוא
 סא .םירגוא 20 איה בייק 640 לש ₪1 תולעב
 10 ,בייק 640-מ תוחפ סע ₪4 שי ךלש תכרעמב
 53?-כ לצנמ רגוא לכ .קיפסהל סיכירצ סירגוא

 רתוי שמתשהל הצרת אלש ךכ ,ח40 לש סיתב
 סא דחוימב ,עוציבב רופיש גישהל ידכ ךירצש הממ
 ₪856 ומכ ןורכז יבאת סימושייב שמתשמ התא
 ידכ תונויסנ המכ ךורעתש יאדכ .''תונולחיי וא וע
 םע רתויב הבוטה ךרדב לעופה רפסמה והמ תוארל
 .קסיד יריתע םימושיי

 םיפסונ םירטמרפ ינש לולכל לכות 005 4.0-ב
 רצוי םירטמרפה דחא .585=80-ה תדוקפ תרושב
 לש דוביעה תא ציאמה "100% 8880" רגוא
 ינשה רטמרפה .םינותנה דסמב םיבקוע סיצבק

 1221 ראוי



 ןורכוב םירגוא 10,000 דע רוציל ךל רשפאמ
 סא תישומיש איה הנורחאה תורשפאה .בחרומה
 ןורכזה טרפמל סאות ןורכז תבחרה סיטרכ תנקתה
 ₪05 4.0-ב הדוקפה הנבמ .!|/| 4.0 ם\5 בחרומה

 807-585 = ח,ח/א :אוה

 אוה ח 1-10,000) םירגואה רפסמ אוה ח רשאכ

 אוה /א"ו ,(8-1-מ) "100% //ח880'ה ירגוא רפסמ

 ןורכזב םירגואה תא ביצהל 05ל רמואש גתמה
 .בחרומה

 הילעב ריהמ קוניז ₪

 תרחואמ הסרג וא 005 3.3-ב שמתשמ התא םא
 תינכות לולכל ךירצ ךלש 005-ה טקסיד ,רתוי

 -ה תדוקפל המודב .14510ק5א.5א5= היורקה

 יעוציב תא רפשל הלוכי תאז תינכות ,895

 סםירקמ המכב - רכינ ןפואב חישקה קסידה
 איה 805-585-ל המודב .םיזוחא 10-ב וליפא
 ידכ ינמז ןפואב ₪41/-ב םיוסמ רוזאב תשמתשמ
 סלוא ,קסידל תושיגמ ענמיהלו עדימ ןסחאל

 תא הקיזחמ איה ,םינותנה תא ןסחאל סוקמב
 .קסידב סינותנה םסוקימ תבותכ

 ןסחואמה קסידב ץבוקל שגינ התאש םעפ לכב
 תירפסב תקדוב 005 ,ןוטילקתב וא חישק קסידב
 איהש רחאל קר .ץבוקה תא סקמל ןכיה ,קסידה
 תכרעמ תרבוע,צבוקה ןסחואמ ןכיה תעדוי
 ,ליגר ןפואב .ותוא תארוקו ץבוק ותואל הלעפהה

 שמתשמ התאש סעפ לכב הירפסל הנפת 5

 ךשמב בושו בוש וילא שגית םא וליפא ,צבוקב
 ,ייתפנתמיי קסידהש לככ .דחא בושחימ רוזחמ
 ,תוירפס-תת המכו םיצבק תואמ וב םימושרו
 .דואמ ךתוא תבכעמ הירפטל הבוחה תשיגו

 רפסמ תא ליבגמ =570ק6%-ה ןקתה
 תריצי ידי לע הירפסב 005 תעצבמש סישופיחה
 לכ לש םמוקימ תא תרמושה 84/-ב הלבט
 התאשכ .הפוכת השיג תעצבתמ סהילא סיצבקה
 תא תקדוב 005 ,הלא סיצבקמ דחאל רזוח

 תא רתאל ידכ תשגל ןכיהל דימ תעדויו הלבטה
 תירפסל ללכ ושפחל ילבמ ,קוקז התא ול עדימה
 .קסידה

 -ב שקה ,=451075%-ה ןקתה תא קיפהל ידכ
 :פ05 קאסזוסד

 זק 6

 ידכ וז הדוקפ שקה בשחמה סע הדובעה תליחתב
 34 דע תרמושה ,ימנידה ןורכזב הלבט רוציל
 וא ,תוחפ רומשת הלבטהש ידכ .םיצבק ימוקימ
 451 0קםא 6: = חח :שקה ,סימוקימ רתוי

 התאש סיצבקה ימוקימ רפסמ אוה חח רשאכ
 ,ןורכזהמ סיתב 35 לזוג הזכ ח לכ .ורמשייש הצור
 ,יללכ ןפואב .תעד לוקישב ןאכ גוהנל יוצרש ךכ
 .ידמל הריבס איהו 34 איה לדחמה תרירב

 לוחתיאה תודוקפל =457005א תא ףרצל לכות
 ,בשחמה תא ליעפמ התאש םעפ לכב ,תכרעמה לש
 טזספאש6.881 ףבוקל הדוקפה תסנכה ידי לע
 תא ונכרע הב הרוצל המודב ףבוקה תכירע יייע
 בוק אוה ג0ד05א50.84ד צבוק 00 5
 לוות) תוליגר תויתואב בותכה ,דחוימ הווצא
 דבעמב הכירעו ,האירקל םינתינה (850וו
 ₪0|וח י'יע ותוא רוציל לכות ותוא סג .םילילמתה

 1921 ראונ'

 בשחמה הסכמל תחתמ

 תוכורכ תוקינכטהמ המכ
 םינותנה ןוסחיא ןפואב
 ואלו (חגוו) ימנידה ןורכזב

 חישקה קסידב אקווד

 וא קסידב סאה קודב .םילילמתה דבעמב וא
 תקלדהל ךתוא שמשמה לוחתיאה ןוטילקתב
 סא .8ססז פוזפ0זסזץ-ב הזכ בוק םייק ,בשחמה

 ידכ םילילמתה דבעמב וא ₪0ווח-ב שמתשה ,ןכ

 תרוש סנכה .ךסמה לע ץבוקה ןכות תא גיצהל
 ,התע .תינש ףבוקה תא רומשו :451700=א תדוקפ
 תא קילדהלו תובכל ךילע הדוקפה תא ליעפהל ידכ

 .שדחמ בשחמה
 -דסס6א ןקתהל סירופיש ינש ופסונ 005 4.0-ב
 50808 םטו(פז םיצצוח רפסמ המכ תרדגה :65

 סיצבקל השיגה תא ץיאהל תעייסמ םיכומס
 ןורכזב הירפסה תלבט סוקימו ,םילודג םילצופמ

 סא .הידמימב תיתועמשמ הלדגה רשפאמ בחרומה
 רתויב בוטה ,4.01 וא 005 4.0-ב שמתשמ התא

 6.5|=00%צ5 \בוקב הדוקפה תא ןיקתהל אוה
 :תאזכ הדוקפל קייודמה ריבחתה -

 |אפזה| | = 45170 ק5א.5א6 0: = (ח,חו)/א

 התאש סיצבקה ימוקימ רפסמ אוה ח רשאכ
 -גואה רפסמ אוה חו" ,(10-999) ונסחואיש הצור
 רמואה גתמה אוה /א"ו ,(1-999) םיכומסה סיר
 .בחרומה ןורכזב הלבטה תא סקמל =451006א-ל

 ןומטמה תא אצמ ₪

 לע איה חישקה ןנוכה יעוציב רופישל תפסונ הטיש
 סיללוכ םיבר םינרצי שי .קסידל הנמטה ןקתה ידי
 .80386-הו 80286-ה תוכרעמב הנמטה ינקתה סויכ
 תורפס ותיא תלביקו ,גז בשחמ ךתושרב סא
 ידכ ךירדמה תא קודבל יאדכ ,המיאתמ תינכט
 רופישה .הנמטה ןקתה ללוכ בשחמה םא תוארל
 .25% דע 10%-ל עיגהל יושע עוציבב

 לע תדבוע קסידל הנמטה ,005-ב רגואל המודב

 תעצבתמ סהילא השיגהש םינותנ תקתעה ידי
 דוגינב .ןורכזב םיוסמ רוזאל ,תובורק םיתעל
 לודג תויהל לוכי קסידה ןומטמ ,ליגר 005 רגואל
 ןימזה לדגומה וא בחרומה ןורכזה לוביק אולמל

 - סילודג םיצבק סע דבוע התא סא .ךתושרבש
 ןומטמ - בייק 200 לעמ סינותנ דסמ ץבוק ומכ
 .בר ןמז ךל ךוסחל לכוי קסיד

 סג םיעיצמ סינומטמ ,תולודגה סהיתודימ דבלמ
 תינכות תשמתשמ וב סתירוגלאה .ייסכחיי ןורתי
 רתוי הברה אוה קסיד ןומטמ רוציל ידכ ןקתהה
 רוציל ידכ 005-ה תשמתשמ וב הזמ סכוחתמ
 סתירוגלא ,תשקיבש סינותנה תריכזל ףסונב .רגוא
 םינותנה ויהי המ שחנל וליפא לגוסמ הנמטה
 הלאה םינותנה תבצה ידי לע .שקבתש םיאבה
 ןמו תא הינשה תויפלא המכב רצקי אוה ,ןומטמב
 .קסידל השיגה

 .תונורסח סג שי קסידה ןומטמל סג ,תאז סע
 ןומטמ ,סלכאמ אוהש ןורכזה תומכ בקע ,תישאר
 לדגומ ןורכז ןהב ןיאש תוכרעמב ישעמ וניא קסידה
 דלע .(ביימ 1-מ תוחפ לע רבדל המ ןיא) בחרומ וא
 841/-ה תומכש וא טושפ אז-ב רבדמ התא סא ,ןכ
 לידגהל ץור ,בייק 640 לע הלוע אל ךלש תכרעמב
 .קסיד ןומטמ לש הנקתהמ חכש וא התוא

 ליעי ןפואב דובעל םיטונ קסיד ינומטמ ,תינש
 תעצבתמ סהילא השיגהש סילודג סיצבק סע ,רתוי
 דסמ סע תרציש סיצבק ומכ ,תובורק םיתעל
 שומישה רקיע סא .תיאנובשח תינכותב וא סינותנ
 סימושייהש וא סילילמת דוביעב ךלש בשחמב
 ,קסידל הפוכת השיג םיכירצמ סניא םיישומישה
 רחאמ עוציבה תא תוהשהל וליפא לולע ןומטמה
 ןומטמל שורדש ןמזה לע תוצפל לכות אלש
 .ךרוצה תעשב ,םיצבקה תא וכותל קיתעהל

 תויהל סג תולולע קסידל הנמטה תוינכות
 התא סא וא ןוכנ ןהב שמתשמ ךניא םא תונכוסמ
 ייסיטנטפיי סע וא דחוימ 005 לש םינקתה בלשמ
 ינקתה תא סינווכמה םינרצי שי  .םידחוימ
 הסרג סע קר ודבעיש ךכ סהלש קסידל הנמטהה
 תבלושמ תכרעמב .הלעפהה תכרעמ לש תיפיצפס
 וליפא וא םיצבק דבאל לולע התא ,סינרצי המכ לש
 .קסיד תציחמ סורהל



 תא תטמרפמ איה הב ךרדב םילדבהה בקע
 05 ,קסידה לש (?4ז) םיצבקה תאצקה תלבט
 לש תומייוסמ תוינכותב ןברוח עורזל הלולע 0
 שמתשהל אלש אוה עבצא ללכ .קסידל הנמטה
 רשאמ ץוח ,05 4.0 תחת קסידל הנמטה ןקתהב
 ןקתההש ,ןרציהמ תשרופמ החטבה ךל שי םא
 .תאז הסרגל םאות

 ?אגאש וא יתימא קסיד ₪

 תישקה קסידה לש ויעוציב תצאהל ליעי יעצמא

 סוקמ ןאכ שי - םנמא .קסיד ח4\/-ה אוה
 קסיד אוה קסידו 84! אוה ה ירה ,לובליבל
 קודה םהיניב רשקה ,קסיד ₪4 לש הרקמב ךא
 .רתוי

 -ה לש רוזא תחקולה תינכות אוה קסיד חו

 הרומו - בחרומ וא לדגומ ןורכז לש יוצר -- ח\/|

 ומכ) .יזיפ קסיד ןנוכ לאכ וילא סחילתהל בשחמל
 640-ב קסיד 840 רוציל ןתינ ,קסידל הנמטהב

 רבדה ןיא סלוא ,ימנידה ןורכזה לש םיליגרה בייק
 84!/ו-המ סינותנ ךושמל וא ןסחאל לכות (.ישעמ

 .רחא ןנוכ לכ םע השוע התאש יפכ קוידב קסיד
 ןנוכ תוא לבקמ קסיד ₪4 ,יתימא קסידל המודב
 סיצבק תאצקה תלבט ,הירפס ול שיו ולשמ
 .ולשמ תוירפס-תת סג םימעפלו

 קסידו קסיד ₪41 ןיב רתויב בושחה לדבהה
 תואמ הלודג ולש השיגה תוריהמש אוה יתימא
 דסמ \בוק ךל שיש רמאנ .ליגר קסיד לש וזמ םינומ

 וילא שגינ התאש אוצ"|\ ₪.08: ,לודג םינותנ
 הזה בוקה תא רומשת סא .תובורק םיתעל
 הביתכ/האירקה ישארל ,ךלש חישקה קסידב

 .\בוקהמ סינותנ אורקל ידכ תוינש רפסמ ושרדיל
 לכות ,אהו\ קסידב בוקה תא רומשת םא סלוא

 ,השעמל .הינש תויאמ המכל השיגה ןמז תא רצקל
 ןסחואמ בוקה היה ול ךרד התואב צבוקל תשגינ
 סוקמבש אוה דיחיה לדבהה .חישקה קסידב
 , תשקה ,6:/וצןו =.ם8= ביתנה םש תא שיקהל
 הב ןנוכה תוא אוה א רשאכ א:/אוצחוו ם.ספז
 .8/\/ו-ה קסיד ארקנ

 זא יכ ,הלעמו 15-005 3.0 וא ₪6 ךל שי סא
 .חגוא קסידל ןקתה ללוכ רבכ ךלש 005-ה קסיד
 ,ג\/ופחועם.5%5 וא שס!5+5.5% ארקנ הז ץבוק
 ,היהי רשא ץבוקה סש אהי .05-ה גוסל םאתהב
 .6.5%5!60₪6 ףבוקב הדוקפה תא ןיקתמ התא
 ךלש ליגרה םילילמתה דבעמב וא ם0ווח-ב שמתשה
 ךסמה לע 6.5%5!60₪ ץבוק ןכות תא םושרל ידכ
 :האבה הרוצב הדוקפה תרוש תא ךכ רחאו

 סשעו6ש = וופחההופ חחח 555 1

 וא צס|!5א.5צ5 אוה (!!8חַַה6 רשאכ

 א-ה תומכ אוה חחח"ה .אוסו!5 5
 קסידהש הצוה התאש םיתב וליקב תדדמנה
 512 וא 256 ,128) רוטקסה תודימ ןה 555 .סופתי
 הצוה התאש םיצבקה רפסמ אוה "ו ,(םיתב
 הסרג וא 3.0 005-ב שמתשמ התא םא .ןסחאל
 -ה קסיד תא ןיקתהל לוכי התא ,רתוי תרחואמ
 ףוסב /6 גתמ תללכה ידי לע לדגומה ןורכזב ₪
 :הדוקפה תרוש

 סםשוסש = [ו!8ח8ו6 חחח 555 6

 תואסרג המכ ,ןקתומ 5\5 סיטרכ ךל שי םא
= 
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 בשחמה הסכמל תחתמ

 עוציבל ןכוטמו בכדומ ךילהת אוה ומצע חישקה קסידה ןונוזכ

 ועצבל םיצילממ דנא ןיאו ,םינמוימ יתלב םישמתשמ ייע

 ןמז ,ץמוא ךל שי םא ,םלוא .הדובעל שמשמה דויצב

 םיעוציבל ךלש תכרעמה תא איבהלו תוסנל לכות ,תורשפאו

 .קסידה יעוציב לש קייודמ ןזנוזכ י"ע ,םייברימ

 ןורכזב חב-ה קסיד תא ביצהל ךל ורשפאי 5
 /8 :גתמב שומיש ךות בחרומה

 ם6שו6ם = (ו!6ח8חו8 חחח 555 8

 םגו 8! גתמב סג שמתשהל לכות אל ,תאז םע

 ./8 גתמב

 ןמז תא קפסי רוטקסה תודימב 512 רפסמה ןויצ
 התא סא ,םלוא .ירשפאה רתויב ריהמה השיגה
 2-מ תוחפ) םינטק םיצבק הברה ביצהל ןווכתמ
 םירפסמהמ דחא טרפל ףידע ,אגושו-ה קסידב (בייק
 תא לצנל ידכ ,256 דע 128 -- רתוי םיכומנה

 .רתויב בוטה ןפואב ןימזה חטשה
 תרבגהל ןייוצמ יעצמא אוה קסיד חגא

 תויהל לולע םג אוהש רוכזל שי לבא ,תוריהמה
 סלענ ונכות - רמולכ ,ףידנ אוה הא .ןכוסמ
 ךילע .איהש הביס לכמ הבכנ בשחמהש עגרב
 -מ ףבוקב השוע התאש יוניש לכ קיתעהל דיפקהל
 תא רגוס התאש ינפל ,יתימא קסידל קסיד ח\

 סינותנ ןדבואמ רמשיהל ידכ ,ףסונב .תכרעמה
 וא תכרעמה תליפנ ,םרזה תקספה לש הרקמב
 קסידל םיצבק תרימש עצבל שי ,תדלקמה תליענ
 קסיד סע הדובעה ךשמב תובורק םיתעל יתימאה
 .חגוו-ה

 םילצופמ םיצבק דוחיא ₪

 ,חישקה קסידה סע ךשוממ הדובע ןמז רחאל
 סיצבק לוציפ היורקה העפות קסידב תשחרתמ
 -יפש תורמל .קסידל השיגה ינמזב הטיאל תסגונה

 קטידה ישמתשמ לש סתמיא אוה סיצבק לוצ
 .ןוקיתל תנתינה היעב יהוז ,חישקה

 תנסחאמ 005"ה וב ןפואהמ עבונ םיצבק לוציפ
 תכרעמל הרומ התאש םעפ לכב .קסידה לע סיצבק
 קסידה תא תקרוס איה ,ץבוק רומשל הלעפהה
 הלעפהה תכרעמ סא .יונפ םוקמ רחא שופיחב
 ןוסחיאל סוקמ קיפסמ אוצמל החילצמ הניא
 רפסמל בוקה תא תלצפמ איה ,ותומלשב בוקה
 סירוטקסב סינושה םיקלחה תא תנסחאמו םיקלח
 הנשתו טימשת ,ףיסותש לככ .קסידה לש םיחותפה
 .לצופמ רתויו רתויל קסידה ךופהי ,םיצבק

 תא תצלאמ איהש איה םיצבק לוציפב היעבה

 סוקמב .תפסונ הדובע עצבל הביתכ/האירקה ישאר
 םינותנה תא אורקלו דחא םוקמב ראשיהל
 רובעל םיכירצ םישארה ,ףוצר ןפואב תשקיבש
 יקלח תא אוצמל ידכ קסידב סינוש םירוטקסל
 ךילהת לולע ,דאמ לצופמ קסידב .םינושה בוקה
 .םיזוחא 10-ב וליפא השיגה ןמז תא טאהל הז

 איה קסידה לוציפ תא אפרל הלוזו הליעי ךרד

 לש שדחמ טומריפ ,חישקה ןנוכה לש יתפוקת יוביג
 ןוסחיאו 005 לש [2/\08ז תדוקפב קסידה
 רשאכ .חישקה קסידה לע עדימה לכ לש שדחמ

3 

 םתוא הביצמ 005 ,שדחמ סיצבקה תא םינסחאמ
 ךשוממ ךילהת והזש תורמל .םיבקוע םירוטקסב
 20 לש םיחישק םיקסידב העשכ ךשמיהל לוכי)
 .צמאמה תא תוקידצמ תואצותה ,(ביימ

 לוקשל לכות ,ףסכמ רתוי ךל בושח ןמז םא
 ןתוא תא קיפמה סיצבק דוחיא ןקתה לש השיכר
 שדחמ טמרפלו תובגל ךממ שורדל ילבמ תואצות
 ,05 0קווח28 אוה הזכ דחא ןקתה .קסידה תא
 ס65וף%ח תיבמ תיאמצע תירחסמ תינכות
 תוללכנ םיצבק דוחיאל תורחא תוינכות .50זצ 6

 זו!וזופפ,-ה ומכ תוירלופופ םינקתה תוליבחב

 7 אסחסה זו|וזופ8 00800860 ם0וזוסח 8

 350-ל 250 ןיב םיענ ןהיריחמש .60 דס58!0 868
 .תייש

 םדומ וא ,תונכות ינפסא םירבח ךל שי םא
 (885) סיינורטקלאה תועדומה תוחולל רשוקמה
 הנכות שפח - רתוי הלוז תורשפאב רוחבל לכות

 תינכות .םופא 0זָפאחקפז -- כ06 היורקה תישפח

 .םניח תעצומ תאז

 ןתרזעבש ,תוליעיו תוטושפ תוטיש המכ ןאכ ונחב
 עיקשהל ילבמ קסידה תוריהמ תא ץיאהל לכות

 םיטנטפה סא .תכרעמה תחבשהב ףסכ (טעמכ)
 -רטיי אז-מ ץייהמ המכ דוע איצוהל םילוכי הלאה
 בשחמל תושעל םילוכי סה המ ךמצעל ראת ,י'הטנ

 ₪ !91 סגד ריהמו שדח

 1271 ראוני



 ךמצעב תנכת

 תיטרפ 505 תפמעמ ךל הנב
 (ק6 םפפסטזס8) |ידראה םיחאה :תאמ

 ,י"'תפטעמייכ םג תרכומה ,005-ל םיטירפת תינכות
 התוא ךופהלו תכרעמה תלעפה תא טשפל הרומא

 תוינכות ,רעצה הברמל .רתוי תינויגהו תילאוזיול

 יתוא וחמיש אל יתקדבש תוירחסמה תפטעמה
 ןהמ המכו ,המצוע תובר תונוכת שי ןבורל .דחוימב
 ידמ תובורק םיתעל לבא ,שומישל דחוימב תולק

 צירמ וא 005 סזסחוסז"ל רזוח ימצע תא אצומ ינא

 תינכותש תולועפ עוציבל דחוימ ןקתה והשזיא
 לשמל ומכ ,ירובע תושעל הלוכי התיה תפטעמה
 .הדובעה ךלהמב ונושש סיצבק לש יטמוטוא יוביג

 תפטעמ תביתכב היעבה תא םירתופ םיתנכתמ
 רודמ שדקוי ולש אשונה קוידב והזו ,תיטרפ 5
 תא דמלתש רחאל .םיבורקה םיישדוחב הז

 05 תפטעמ בותכל לכות ,ןאכ גיצנש תונכותה
 םאתל דציכ סג דמלתו ,ךיתויפיצ לע הנעת רשא
 .ןורכזב תוינכות יתש

 הצובקה יללנ ₪
 .ונל סיבושחה םירבדה תא רידגהל ונילע ,הליחת

 םומינימ לצנת 005-ה תפטעמ תינכותש יתיצר
 יצבק סיללוכה ,םילודג םימושייב ןכש ןורכז

 םיתייבוליקה 640 ,ןורכז ינכוש םינקתהו םינותנ
 .ידמל ףופצ םישיגרמ ילש בשחמב 008-ה לש
 םיתב יפלא המכ שידקהל ימצעל תושרהל לכוא

 וא םיפלא תורשע המכ לבא ,ןורכז תנכוש תפטעמל
 .ןובשחב םיאב סניא םיתב לש םיפלא תואמ

 05-ה תמצוע לע רשפתהל הצור יניא ,ןכ-ומכ
 תולבגה יפ לע לועפל וא תפטעמה תינכותב התוחפ

 ןנכתל יאדווב ףידעת התא םג .עבק רחא והשימש
 הדובעה תא ךילע הלקמה ,תיטרפ תפטעמ
 תונכות חותיפב י'ךרד רוציקיי תושעל וא ,תיתרגשה
 תודוקפ וא תוירפסל ,םירחא םישמתשמ וליבגיש
 .תואמסיס תוקדובה תורגש וא | ,תומיוסמ
 תויהל הכירצ הבוט תפטעמ תינכות ,יתניחבמ
 תופכל אלו שמתשמה תושירד לע תונעל תלגוסמ
 שומישה ךרדל עגונב רבחמה לש ויתונויער תא
 .בשחמב

 ייתישיאי' ,השימג תויהל תבייח הבוט תפטעמ
 השקה לש םיטירפת בהוא ינא .תיביטיאוטניאו
 ףידעמ ינא םימעפל לבא ,רבכע קשמימו תדדוב
 תמישרמ הדוקפ תורוש רוחבל וא ,תודוקפ שיקהל
 סירקמב .הנורחאל הב יתשמתשהש תודוקפ
 הנוש הרוצב גצות תפטעמהש הצרא םימייוסמ
 לנא הב ךרדה ,המגודל .תודחוימ תומישמב
 ןיטולחל הנוש ,תונכיתל ילש בשחמב שמתשמ
 וא םינותנה דסמב ,הביתכב דבוע ינא הב ךרדהמ
 .ינורטקלאה תועדומה חולב

 05 תפטעמ ןונכיתב רתויב בושחה ביכרמה
 .תונוכתה יובירו ןורכזה ןיב תומיעה ןורתפ אוה
 הליעפמה תפטעמה תיינב אוה תיסחי לק ןורתפ

 1991 ראוני

 םייתסמ סהמ דחא לכ רשא (.81) הווצא יצבק
 הווצאה יצבקב היעבה .תפטעמה תינכותל הרזחב
 רוזיפל סרוג סהב שומישהו ,םייטיא םשה ךהב
 .חישקה קסידה יקלח לכב סינטק םיצבק

 תפשב תפטעמה תא בותכל איה תפסונ תורשפא
 הלודגה ןורכזה תכירצמ תכסוחה ילבמסא
 יופי סלוא .ההובג המרב תופשל תינייפואה
 תוינכותב דואמ תושק ,הקוזתתהו תואיגשה
 םא .וז הביבסב הבר תואיקב תוכירצמו ,ילבמסא
 תוינכות וליפא ,תונוכת לש בר רפסמ ללוכ התא

 .תוכורא ויהי ילבמסא

 רחבנה ןורתפה ₪

 תויצקנופ לש הקולח היה ונרחבש ןורתפה

 ןהמ תחא רשא ,תונוש תוינכות יתש ןיב תפטעמה
 ,ןורכזה חטשב ךוסחל ידכ ילבמסאב תבתכנ
 לק תונכית תרשפאמה ההובג המרב הפשב הינשהו
 .טושפ תואיגש יופינו

 םיקלח ינשמ תובכרומ תפטעמה תוינכות לכ
 לכ תא ליכמה שמתשמה קשמימ :םידרפנ
 ₪א500)-) יילהנמייו ,הצרתש תוקירשהו םילוצלצה
 סא .סינותנה רחא בקועו םימושיי עצבמה ,(זוע=
 תוינכות יתשכ הלאה סיקלחה תא בתוכ התא

 ןיערגה תינכות השעמל אוהש יילהנמייה ,תודרפנ
 תרבוע ,השעמל .ןורכזב עובק ראשנו דאמ רצק
 לש שמתשמה קשמימ קלח תצרהמ וז תינכות
 ₪05 תודוקפל וא עצבל רחבש םושייל ,תפטעמה
 ואריי תאזכ תינכות לש םייללכה םיוקה .המיאתמ
 :ךכ ךרעב

 הנכה
 האלול לחתה
 שמתשמה קשממ להנמ תינכות תלעפה
 ₪05 תדוקפ וא םושיי תלעפה

 האלול םייס

 קשמימה תינכות םא בטיה לעופ הז רודיס
 סא ,סלוא .קסיד 8/41/ו-ב וא תישק קסידב תנכוש
 -לבסש יאדוול בורק ,םינוטילקת סע דבוע התא
 קשמימ תא הלעת תכרעמהש םעפ לכב עקפת ךתונ
 וא תינכות לכ סויסב ,ןוטילקתהמ שמתשמה
 קסיד סע דבוע התא םא ,םלוא .05 תדוקפ
 םיבשחמב תוחפל ,ידמל הריבס הרשפה ,אוהשלכ

 תינכותל סיסבכ ונתוא השמיש וז הסיפת .ונלש

 לש ףסונ ןורתי ,בגא .ןלהל םיגיצמ ונאש תפטעמה
 לוכי התאש אוה תוינכות יתשב תפטעמ תביתכ
 התא רשאכ ינשל דחא שמתשמ קשמיממ רובעל
 .תומישמ ףילחמ

 (6085) ןיערגה תינכות ₪

 דה ןיערגה תינכות תא סיאיבמ ונא שדוחה

 שמתשמ קשמימ םסרפנ אבה שדוחב .ו8
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 םיכרצל הזכ קשמימ תמאתהל סיכרד עיצאו טושפ
 .םיישיאה

 תורמל .ילבמסא תפשב הבתכנ 5611 םא6
 ,ןורכז לש םיתב 7,800-ב ךרעב תשמתשמ איהש
 לש תירקיעה המישמה .תכבוסמ תינכות וז ןיא
 :תורחא תוינכות קיפהל איה ₪%5 5611 -
 -ש גאס.60₪| לש ףסונ קתעה ,שמתשמ קשמימ
 .םא=רו .60₪ יצבקו ,כ05 תודוקפ רובע 600

 .תפסונ הבושח המישמ סג שי 561 | .םא6-ל
 תביבס לש ןכדועמ קתעה להנלו רומשל תבייח איה

 לע האור התאש תוזורחמה תמישר - 05-ה
 .פ05 קחסועוקד-ב 56ז שיקמ התא רשאכ ךסמה
 רחא בוקעל ידכ הביבסב תשמתשמ ₪05-ה
 -תת לשו 60אואו/גאס.60₪ו-ה לש סמוקימ
 תונתינה תוינכותו סינותנ יצבק תוללוכה תוירפסה

 לע תוכמתסמ תורחא תוינכות הברה .הקפהל
 עגונה עדימ לבקל ידכ הביבסה תרדגה ינתשמ
 .הרוצתל

 תנכותמ הביבסה לש קתעה תלבקמ תינכות לכ
 .ססאושוגאס.60ו-ה בור יפ לע איהש ,ייגגיי
 אמאל תכפוה תפטעמה לש ןיערגה תינכות ,ונלצא

 רתויב בועחה ביכרמה
 אוה 505 תפטעמ ןונכיתב
 ןורכזה ןיב תומיעה ןורתפ

 תונוכתה יובירו

 שמתשמהש סושיילו שמתשמה קשמימ תינכות לש
 סילוניש ךורעל הצור התא םא .התחת ץירהל הצור
 ןיערגה תינכות ,םינוש םימוש* רובע הביבסב
 לכ ןיא .הלש הביבסה קתעהב יוניש ךורעל תבייח
 ידי לע ואריי רשא םייוניש תושעל תרחא ךרד
 ,סנמא ;ידמל דבכ המישמ יהוו .םושייה תינכות
 תונשל ךרטצת אל ןיערגה תינכותש חינהל ריבס
 דוקהמ תיצחמכ ךא ,תובורק םיתעל הביבסה תא
 םירבדה לכ .דבלב תאו המישמל שדקוה ונלש

 .ידמל םיטושפ םה תושעל הילעש םירחאה
 תבייח ןיערגה תינכות ,הרוצתה תרימשל ףסונב

 .שמתשמה קשמיממ תועדוה לבקל תלגוסמ תויהל
 הדוקפ לבקל תלגוסמ תויהל תבייח איה ,המגודל
 וא תינכותה סש תאו תושעל המ הל תרמואה
 .קיפהל שיש הדוקפה

 קלח חתולשל תוצרל םג יושע שמתשמה קשמימ
 ידכ ןכמ רחאל סתוא תולדלו ןיערגל םינותנהמ

 ידכ .ותוא םיררועמש סעפ לכב יבקיע ןפואב לועפל

 ןיערגה תינכות ,הלאה םירבדה לכ תא עצבל

 תובותכ המכ שמתשמה קשמימ תינכותל תחלוש

 ןכושה (ו464) ימושיי-ןיבה תרושקתה רוזא ךרד

 ירגוא לע תועיבצמ ולא תובותכ .ךומנה ןורכוב

 שמתשמה קשמימ .המצע ןיערגה תינכותב וורכז
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 ךרדב הלא םירגואב שמתשהל דציכ טילחיש אוה

 .הנוכנה

 הנכותה דוק תביתכ ₪

 קיפהל איה ןיערגה תינכות לש תירקיעה התמישמ
 05 5%60 תורישב שומיש ידי לע תורחא תוינכות

 81.06% רוציל תבייח איה ,ךכ םשל .(תינכות קפה)

 סינותנה הנבמ אוהש 5%א56 קההה\וםזפה

 (8וס065) תוצובק יתשו ,1 יסמ המישרב ןושארה
 לע סיצרומה תוינכותל ורבעוי רשא סיצבק תרקבל

 .ןיערגה ידי
 אוה 1 יסמ המישרב ינשה בושחה םינותנה הנבמ

 תשמתשמ תינכותה .תורגש-תת תובותכ תלבט
 קשמימש תולועפה תא עצבל ידכ ולא תובותכב

 שש תינכותה הריכמ עגרכ .שקיב שמתשמה

 תופסונ תולועפ ףיסוהל לק לבא ,תוירשפא תולועפ

 .ךרוצה יפל
 תשדקומ 1 יסמ המישרב םינותנה תוצובקה תרתי

 לוכי שמתשמה קשמימ .ןמצע תוזורחמלו סירגואל

 וא תינכותה סשל דחא :סירגוא העבראל בותכל
 תרוש לש םירטמרפל ינשה ,קיפהל שיש הדוקפה
 ישילש ,םושייה תינכותל ורבעו: רשא תודוקפה

 ,ןורכזב רומשל הצור קשמימהש עדימ ןוסחיאל

 הצור שמתשמה קשמימש תודוקפ דוקל יעיברהו

 .ןיערגה תינכותל חולשל
 הב ורקאמ תדוקפב ליחתמ תינכותה דוק

 הכירצ איהש סעפ לכב ןיערגה תינכות תשמתשמ

 תעצבמ זא .(םהסזו) לוטיבו האיגש לע חוודל
 תבייח איה .תוטושפ ןונוויכ תולועפ המכ תינכותה
 ,םייחכונה הירפסהו לדחמה ןנוכ תא רומשל

 תינכותל סוקמ רוציל ידכ צוחנ יתלב ןורכז ררחשל
 תא קיתעהלו ,םימושייהו שמתשמה קשמימ
 .ןכמ רחאל רומשת התוא 005-ה תביבס

 .הלש תירקיעה האלולל תינכותה תרבוע זא וא
 הצירמ איה ,האלולה ךרד תרבוע איהש םעפ לכב
 איה ןכמ רחאל .שמתשמה קשמימ תא ,הליחת
 תא תקדוב ,שמתשת סהב ןורכזה ירגוא תא הנפמ
 שמתשמה קשמיממ הלביקש הדוקפה ןפוצ
 תינכותה .המיאתמה הקפהה תרגשל תארוקו
 .ךילהתה לע רוזחל ידכ ,רוחאל האלול תעצבמ

 תורגש-תת לש תורדס ןה תינכותה ראש
 סינקתה תורגש ללוכ ןושארה ךרעמה .תוישומיש
 תזורחמ תקתעה לש תויצקנופ תועצבמה תויללכ
 תירפס לש ןוסחתיאו הרימש ,הכרוא תאיצמו
 .האיגש תעדוהב תינכותה לוטיבו ,לדחמה

 -ופב שומיש השוע תורגש-תת לש ינשה ךרעמה
 שמתשמה קשמימל אורקל ידכ 005.5%60 תיצקנ

 קלחה והז .ץירהל הצור שמתשמהש סושיילו

 תוגשל לקו רחאמ תינכותה לש רתויב ךבוסמה

 השק תאזכ האיגשו ,םא86 תיצקנופל האירקב

 00 4אס-ה לש הנוכנ המקה : .יופינל דואמ

 תודוקפה תרוש לש םירטמרפה תמישר - 4

 תוינכות שי .הלק הניא -- לבקל היושע תינכותהש

 תועצמאב 60א\//גאפ ד41!-ה תא תוקרפמה

 תא תוארוק תורחא ,תיבה ךרוא לש הקידב

 שי ,880ו| וניאש ות תואצומ ןהש דע תזורחמה

 תועיגמ ןהש דע תזורחמה תא תוארוקה ולאכ

 ינש תא תושפתמ תורחאו הקסיפ ףוס תשקהל

 סם?40ןד | ם|[ם-ב | םינושארה | םירטמרפה

 ךמצעב תנכת

 -תת לש הז קלח סג .:08 וא 6068

 תויצאירוה לכב םילפטמ אבה קלחה סגו תורגשה

 .ולאה
 תא עצבמ תורגשה-תת לש ישילשה ךרעמה

 שי הז קלחב .שמתשמה קשמימ שקיבש תולועפה

 קשמימש תירשפא הדוקפ לכל תחא הרגש-תת

 דוע ףיסוהל הצרת םא .תתל לוכ: שמתשמה

 הרגש-תת ףיסוהל ךילע ,ןיערגה תינכותל תונוכת

 תלבטב הלש תבותכה תא בשלו הז קלחב השדח
 .תינכותה תליחתל ךומסב האירקה

 תורגש-תת לש רתויב בכרומהו ןורחאה ךרעמה
 .ןיערגה תינכות תרמש הילע הביבסב לפטמ
 ריהבהל ידכ תוקיפסמ הרגש-תת לכ לש היתובוגת

 .הלש ןויגהה תא
 ןחב ,ךלש בשחמל הנכותה תא שיקהל לכות
 ריבחתו ביתכ תואיגש רתאל ידכ ,בטיה התוא
 הרצק 6 תינכות איה 2 יסמ תינכות .יקוח יתלב
 תינכות לש תונוכתה לכ תא לגרתל ךל רשפאתש
 .ןיערגה

 ,6 תפשו ילבמסא ,845/0 סשוסא"ב ,םיישעמ םימושי רפסמ

 קוידב םיאתתש 005 תפטעמ ךמצעל רופתל ךל םירשפאמ

 תללוכה תונכות תליבח גיצנ םיאבה םיקדפה ינשב . יאק

 ...לתוי הבדהו ,תיצרש המ לכ תא
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 ס05-ה תביבסל תחא תזורחמ ףיסוהל ךילע
 תינכות .2-ו 1 הנכות תא ץירתש ינפל ,ךלש בשחמב

 תא אוצמל ידכ הביבסב שפחל תדעוימ ןיערגה
 שמתשמה קשמימ תינכות לש ביתנהו סשה
 יורקה הביבס הנתשמ לש יוליג .תועצמאב
 ךילע ,דובעת ןיערגה תינכותש ידכ .ק6ה50₪ |
 לש החולשה תוברל ,ביתנהו אלמה םשה תא קפסל
 תא יתרדיה רשאכ ,המגודל .שמתשמה קשמימ

 יתשמתשהו וזפ5ז.5א6 הל יתארק ,2 המישר
 :הביבסל םשה תא סינכהל ידכ האבה הדוקפב
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 55 תדוקפ רחאל חוור לכ הרושב סינכהל ןיא
 ביתנה תא טרפל ךילע .היתובקעב אבש חוורהו
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 *רבה הדוהי תאמ : תאמ

 סיננכתמה יניע דגנל הדמע ,קייגמ תאצמה תעב
 -שחוממ סינותנ דוביע ימושיי הב ,המוגע תואיצמ
 ןוגכ תויליע תונכת תופש תועצמאב וחתופ סיב

 ילכב שומישה .יוכו 68856 ,לקספ ,לובוק ,קיסיב

 תולודג תועקשהב ךורכ היה םייתרוסמ תונכת

 רשא הרוחש הדובעבו הבר תינכט תונמוימ ,ןמזב
 תוחוד ,םיכסמ בוציע :המצע לע הרזח הבורב
 ...םיטירפתו

 הדובעה תא ריאשנ אלש המל -  ונלאש
 םיטביהב זכרתי תנכתמהש ידכ ,בשחמל הרוחשה
 בוציע ,םיכילהתה תרדגה :םייתימאה םייליעה

 .שונא תסדנהו יגול

 בשהמה תרזעב תונכת ₪

 התכז הלא תופיאשל קי'גמב האצמנש הבושתה
 תרזעב תונכתיי -- הנכותה ילכ ןיב שדח גווסל
 - 60סתוקט(6ז 41060 קזסָחזהחוחהוחַפ וא ''בשחמ

 ילכ וניא ףאו םימושיי ללוחמ ונניא קייגמ .6ק
 סינוירטירקה יפ לע יעיברה רודהמ חותיפ
 תביבס הווהמ אוה .םילבוקמה םיילמרופה
 דוביע ימושיי רובע ,הדובעו חותיפל .תללכומ
 ימ שי ןכ-לע .קמועו תובכרומ תמר לכב ,סינותנ

 .ייישימחה רודהמ הפשיי ותוא הנכמש

 קי'גמ לש עונמה ₪
 דייוצמה ימושיי ייעונמיי חנומ .תכרעמה בלב
 דוביעו ןוגרא ,טלק סוחתב תונווגמ תולוכיב
 ,יסחי סינותנ ןוגרא הנבמ לע ןעשנ הז עונמ .םינותנ
 .סדוביעל(חססטזפוטפ) ''ןנשמיי לדומ ובוחב ןמוטה

 תא ץירמה קלח ותואב קי'גמ לש וחוכ בור השעמל

 תביבס .שמתשמל הדובע תביבס רצויו ,לדומה

 הנכותה קלתב סג תבלושמ קייגמ לש הדובע

 .(חטח דוחחפ) ''הציר ןמז ןיערגיי יוניכב רכומה

 איה הזה ייעונמייה לש ותלועפ יכ שיגדהל בושח

 דוביע תכרעמ לש יידמל םיטשפומ םימוחתב

 הנבמה תוחנהו תודוסי תא ריכמ עונמה .םינותנ

 תיבושמ לייכנמכ שמשמ ,רבה הדוהי :רבחמה לע +

 תיבכ תלעופ הרבחה .םינש ששכ הזמ םילשורי

 רפסמ המיקהו קייגמב םימושיי חותיפל הנכות

 תיב ,תיתלשממה סוסרפה תכשל ןהיניב ,תוכרעמ

 תונותעה תכשל ,לייהצ יכנ ןוגראו םחולה

 קייגמב ,התע תחתפמ הרבחה .דועו תיתלשממה

 בשחוממה דרשמה -- יירואמיי טקייורפ תא ,ב-אְו

 .רצואה יפגאל

2 

 הנכות

 ?הפש וא חותיפ ילכ ,םימושי ללוחמ
 ?איה המ - לארשי לש אוציה תנכות 0

 ליעפהלו סיכסמב לפטל עדוי ,סינותנה ןוגרא לש

 הדובע רטשמב תורדגומה תומישמ בושו בוש
 םיינויגה םיללכ תרדס יפ-לע שארמ בתכומ
 סינכמ ונא תאזה הסיפתה תא .שארמ סיעובקו

 לש ותולת יא תא השיגדמ איהו ,יי'הרופטמיי

 .ולש הדובעה תביבסב קייגמה ייעונמיי

 "עונמ"ב הטילשו הרקב ₪

 עונמל תצקמב המוד קייגמ לש ייעונמייה לדומ

 ינפב דמוע אוה רשאכ ,תינוכמה עונמ .ךלש בכרה

 אוה ,לשמל - תומייוסמ תולוכיב דייוצמ ,ומצע

 עונמה .תיטניק היגרנאל תימיכ היגרנא ךופהל לוכי

 ןולעומב יתודבח ףקותב ,שרדנ ינא םעפ אל .?קי'נמ והמ

 ישמתשמ לש יביסולקסקאה

 .ןלש *עאדה* תא ןיבהל הליחת ךידצ ךכ םשל ךא .רצומה

 ןפוא לע םיעיפשמה םימיאתמ םירזיבאב דייוצמ
 תוריהמב תטלושה קלדה תשווד ומכ ,ותדובע

 תבורעתה תא תסוומה ,קמשמה וא ,עונמה יבוביס
 .קלדה

 ותרטמש ייימושיי לולכמייכ תינוכמה  ,ןכ-לע

 יייפיצפס סושייי' הווהמ ,םשל ןאכמ םישנא עיסהל
 ירזיבא ראש .ייתימינפ הרעב עונמב שומישיי לש
 רידגהל :תורטמ יתשמ תחאל םישמשמ תינוכמה
 וא (תינוכמה ףוג ,המגודל) םושייה תא סחתלו

 0 מ"עב אוציל הנכות בושמ
 מ לוהינ ל

 תוריכמ כ"הס
 תונמזה כ"הס

 ןככ 4 ₪ תש 622 כ =

 8 9ףוס 10 ? [אנ

 יש רואת ליכמ קי'גמ בוק :3 'סמ ךסמ סיפדת
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 ן-ש

 ולוכ לולכמה לש ותלועפ תא תסוולו רקבל
 .יוגיהה תכרעמו ,םילגלג ,הדלשה ,המגודל

 תמצמטצמ ,בכרה ןנכתמ לש ותדובעל המודב
 תעיבקל קי'גמב סושייה תנכתמ לש ותדובע
 לש הלועפה ןפוא לע םיעיפשמה סינוש םירטמרפ
 יקלח תבכרהו ןונכת .הדובעה ןמזב קי'גמה ייעונמיי
 תחתמ סישענש ,םייפוסה םינווכהו תינוכמה
 יקי'גמה סושייה ןונכתל םיליבקמ עונמה הסכמל
 המוד הדובע עצבמ קי'גמה תנכתמ .ותרדגהו
 םירזיבאה תא ןיקתמו ןווכמה יאנוכמה תדובעל
 .בכרה לש היוצרה ותלועפ תא םירשפאמה סינושה
 ורובעש ,הצקה שמתשמ אוה - גהנה וליאו

 .הלוכ תכרעמה המקוה

 לש ותוהמ תא ריבסהל ,קילמ

 ,וז הדובע תטישו הדובע ןונגס יכ לקנב ןיחבנ
 הנכנ וכלו ילאנויצנבנוק תונכתל ללכ םימוד סניא

 ,'בוציעי" םושייה עוציב תוליעפ תא האלהו ןאכמ
 ."םושייה בצעמיי הב קסועה תאו

 קי'גמב םושייה בוצינ ₪

 אלמל שרדנ בצעמה סושיי תרדגהו חותיפ ךרוצל

 תולעב הטלחה תואלבט לש הרדסב ןווגמ עדימ

 200 / ] ו
 7 םינותנ ןולי

 תודש

 הנומת
 יוהיז רפסמ
 רצוקמ רואת

 זוחא
 רצוקמ רואת
 םוכיס
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 הלא תואלבט .שארמ סיעובק הרוצו ןכות
 סיבר םירטמרפ לש העיבקו הטילקל תושמשמ

 תא םיעבוק הלאה םירטמרפה לכ ךס .םינושו
 האריש יפכ ,םושייה לש יפוסה והנבמו ותרוצ
 תינכטה תונמוימה .הצקה שמתשמ לצא לעפיו
 ןיב תואצמתה הניה בצעמה ןמ תשרדנה תירקיעה
 יכסמ לכ סע הבוט תורכהו תונושה תואלבטה יגוס
 .אלמל וילעש תואלבטה ןכותו קייגמה תכרעמ

 טסקט תכירע תוטישב השענ תואלבטה יולימ
 תא ביכרמ תואלבטה ףסוא .תוטושפו תוליגר
 סיארוק םיברש יפכ וא -- המלשה חותיפה תביבס
 .ייסימושיי ללוחמי' ול

 הרקבה ץבוק
 ידי לע הז בלשב ורדגוהש םירטמרפה תצובק

 צבוק ,דחא ללכומ צבוקב תנסחואמ ,בצעמה

 ןמז תדיחי םע דחי הז בוק .(6סחוזסו =ו!6) הרקבה
 לצא ןקתומה סושייה תא םיביכרמ הצירה
 .שמתשמה

 הצופנ תועט שרושה ןמ רוקעל סוקמה םג ןאכ
 <בוקב לולכה עדימה .יי'סגרתמיי ונניא קי'גמ =-
 .הצירה ןמז תינכות רובע םירטמרפ רידגמ הרקבה
 תורוש תא שרפמו ארוק קייגמ וב ךילהת ןאכ ןיא
 קפוהש עדימ לע הפוצר הדובע עצבמ אלא ,דוקה

 .ורובע דחוימב

 סושיי לש םירטמרפו תורדגה
 רואתב אוה סושייה בוציע ךילהת לש ותליחת

 רואת .שמתשהל סושייה דיתע וב סינותנה הנבמ
 לש הכירע ךילהתב בצעמה ידי לע עצבתמ הז
 םסינותנב לופיטה תא תוקימעמו תוכלוהה תואלבט
 תומושרה סהירחאו סיצבקה םיראותמ הליחת
 ןהיתודש ינייפאמו ןהיתודש לכ לע תויזיפה
 תוחתפמ םסירדגומ סויסב .(3 יסמ ךסמ סיפדת)

 עוציב תמר

 םימעפ "א" עוציב

 הווצאב

 שמתשמה תריחב וא

 תנווקמ תינכותב

 עוציב תמר

 הנכות

 םיבר תוחתפמ רידגהל ןתינ .ץבוק לכל ןוימה
 וא יכרע-בר ,ידוחיי תויהל יושע חתפמ לכ רשאכ
 ףוקשו יטמוטוא ןפואב תורגאנ תורדגהה .רשרושמ
 .הרקבה ץבוקב בצעמל

 -נכותייה תרדגה וניה סושייה בוציעב אבה בלשה
 בצעמ ידי לע עצבתמ הדובעה לש הז קלח ףא .ייתוי
 תדיחי .הנבומ יאלבט קשמימ תועצמאב תכרעמה
 לכ .המישמה הניה קייגמ לש תיסיסבה הינבה
 עוציב תואלבט עברא הכותב הליכמ המישמ
 ידממ"ודו חוטש ןפואב ,הרותב תחא לכ תוראתמה
 תואלבטמ תחא לכ .המישמה תמירזמ קלח
 ידי לע תלהנתמ ,הב תולולכה תודוקפה לע ,עוציבה

 יפ לע ,םירדגומ עוציב תמרבו רדסב קייגמ
 .1 יסמ םישרתב ראותמה

 הינב ןבא איהש,המישמה יכ ןיבהל בושח
 תלעפומה תיאמצע תושיי המצע איה ,תינויח
 הלוכי המישמ .קי'גמ לש ייעונמייה תועצמאב

 ןכדעל שמתשמל רשפאל וא ,בוקמ המושר אורקל
 קודבל ,םיאתמ הלועפ ךסמ תועצמאב םינותנ הב
 -רטירק יפ לע המושרב ,סינותנ תיטמוטוא הרוצב
 .ידכו בצעמה עבקש סינוי

 לכב יכראריה רושרשל תונתינ קי'גמ תומישמ
 םיסחי תומייקמ תונבה תומישמה לכ .קמוע
 תא םיריכמ םינבה - ןהירוה םע ייסיניקתיי
 .סנכדעלו תובאה ינותנב שמתשהל םסיעדוי ,תובאה

 - "קייגמ תחפשמיי השעמל איה תינכות ,ךכ
 .סהיחאו הינב םע דחי ,תמישמ

 קלח תווהמה תובר קייגמ תוינכות רידגהל ןתינ
 תינכותל אורקל הלוכי תינכות לכ .תכרעמ התואמ

 .המר לכבו ןמז לכב ,הרותב עצבתתש תרחא

 סע סירטמרפ ריבעהלו לבקל תעדוי תארקנ תינכות

 .תארוקה תינכותה
 ןה ףא תונסחואמ תומישמהו תוינכותה תורדגה

 תורדגומ המוד ןפואב .סושייה לש הרקבה ץבוקב

 המישמה לוחתיא

 המישמה "ינפל" תולועפ
 (בצעמה תריחבל ילנויצפוא)

 המישמה עוציב

 (הבוח) המושרל "ישאר" תולועפ

 ('ויצפוא) המושר "ירחא" תלועפ

 המישמה םויס

 המישמה "ירחא" תלועפ

 (ילנויצפוא)
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 תומיאתמ הכירע תואלבט ידי לע טירפתה תומר
 תמר לכב עצבתת תינכות וזיא בצעמה עבוק ןהב
 בוקב תורמשנ הלא תורדגה ףא .היוצר טירפת
 .הרקבה

 תונכת אלל תונכת ₪

 רקיע תא תוצמל השעמל ןתינ הז רצק רואתב

 רומאה ןיא .קי'גמ חותיפה ילכ לש יגולה הנבמה

 ייילולימ רויסיי אלא ,םושיל תמקהל ךירדמ ליעל
 ידי לע תגצוימה תינשדחה השיפתה יפונ ינפ לע
 .רצומה

 !דיתע שי ₪

 תונעל לכו* רבה הדוהי לכוי דיתעב
 ןכ-ומכ .ייקיגמיי יאשונב םיארוק תולאשל
 ,וז הנכותב ומקוהש םימושיי דיתעב ראתנ
 לבקמו שמתשמה תמרל דעוימ רואתהשכ
 ידכ ,םיארוקה תעידיל .ןוגראב תוטלחהה
 תא שוכרל ךרוצ ןיא קייגמ לע דומלל
 שקבל יד .ידמל הרקי איהש ,הלוכ הנכותה
 קיפהל רשפא רשא יידבוע סחוס" קי'גמב
 סשרתהלו הדובעב ןמאתהל ,םינטק םימושי*
 .הנכותה לש התלוכימ

 ?ןאל קי'גמ ₪
 תוכרעמ תתפמכ הדובע תונש שמח סוכיסב
 סיאתמ ילכה יכ עובקל לוכי ינא קייגמב תוימושיי

 ףקיה וא תובכרומ תמר לכב ,םושיי לכ חותיפל
 קיי'גמ םשיימ התוא תידוחיה השיפתה .סינותנ
 לש יתועממשמ רוציקל האיבמ םימושיי חותיפב
 .ותעמטהו סושייה תרדגה ךילהת ,חותיפה ןמז
 סג יוטיב ידיל האב סושייב לופיטה תולק

 .תכרעמה תקוזחתב
 תוכרעמל קייגמ תואסרג וזרכוה רבכמ אל
 תוימושייה תוכרעמה ./₪15-ו 05/2, אוא הלעפה
 תחא הלעפה תכרעמ ןיב האלמ תומאות קי'גמב
 הלועפב הינשל תחאמ ןריבעהל ןתינש ךכ ,הינשל

 .הטושפ תינכט
 תחתפמ) בושמ תרבח !דיתעה ןפוצ דוע המ

 :דיתעל היתונווכ לע רבכמ אל הז הריהצה (קי'גמ
 סיילועפת םיקשממו (60ו) םייפרג םיקשממ ,50(.
 ו 0ז6!80 תמגוד תוכרעמ לש סינותנ יצבקל
 רורצ ךותמ תוקרבה המכ קר ולא .%5
 וכמתי תוידיתע תואסרג .דיתעל תועתפהה
 .תופסונ בושחימ תומרופטלפו הלעפה תוכרעמב

 והמ ,רמאמה תרתוכבש הלאשל רוזחא ,םוכיסל
 ןימוה ,דיתעה ילכ והזש הארנ יל !קייגמ סצעב
 דוביע ימושיי לש לקו ליעי ידוחי חותיפל הווהב
 .םיליעיו םייטנגלא ,םיינרדומ סינותנ
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 .בשחמה תא תשכר הנממ הרבחה יאנכטב ץעווהל
 וא 5טספז /63 ךסמ רבחל לכות אל סתרזע אלל
 חול הויא תעדל ידכ .תיברימה היצולוזרב דובעל
 רבוחמ ןאל לכתסהו בשחמה תא חתפ ,ךל שי ישאר
 עקתנה יכנא סיטרכל רבוחמ אוה סא .ךלש ךסמה
 רבוחמ אוה םא .רדסב התא -- הבחרה ץירחב
 תויהל יושע התא -- ירקיעה חולל ךיישה עקשל
 .תורצב

 ?ךירצ התא םיעבצ המכ ₪

 סהל רמאי סיטרכהש המ וגיצי םיינועבצ םיכסמ
 ,ינכמה הנבמב היולת הגוצתה תוכיא .גיצהל
 ןונווכבו ,ךסמה לש ינורטקלאהו ילמשחה
 ךסמה תריסמ ינפל ,יאנכטהו ,התא םיעצבמש
 םינתינה םיבכרההו םיעבצה ןווגמ םלוא .חוקלל
 תדוקנ לכל .סיטרכה יייע םיעבקנ ,תינמז וב הגצהל
 ןמזותמה דוק רפסמ ךסמל ריבעמ סיטרכה עבצ
 תודוקנב ועגפי םינורטקלאה ינרקשכ קוידב דובעל
 תכרעמ יייע םגרותמ הז דוק .ךסמה לע תויוצרה
 ,ונורכוב תאצמנה הלבט יפילע ,ךסמב הרקבה
 הרקבה יגירסל רבעומה סודא/קורי/לוחכ בכרהל
 סושייה תנכות יייע תטלשנ הלבטה .ןרקה לש
 השעמל שי תנכתמלש ךכ ,ליעפמ התא התוא
 סע .שמתשהל הצריש םיעבצב האלמ הטילש
 הגיצמה הלבט לבקמ התא הגוצתה רקב סיטרכ
 סיעבצה רפסמ הבו ,סיטרכה לש הדובע יבצמ
 סיטרכב ,המגודל .בצמ לכב ךמות אוה וב יברימה
 העברא ןיב 5טספז /6/\-ב גיצהל לכוא ילש ואדיוה
 עבצא ללכ .םיעבצ 256 ךותמ 256 דעו 64-מ םיעבצ
 ,תינמז וב םיעבצ רתוי הצרתש לככש רמוא
 יברימה רפסמה .רתוי םלשת -- הריבס תוריהמבו
 וב םיעבצ 256-ל עיגהל רשפא 5טקפז ש6/ ןקתב
 שורד הז סיעבצ ןווגמ .תיברימה היצולוזרב ,תינמז
 תויפוקש יגצמו ,תמדקתמ הקיפרגל רקיעב
 ילדבהב םישמתשמה סצצפז ססוחז תמגוד םישידח
 .דמימ-תלתו תויללצ תומדל ידכ םיקד סינווג

 .סינווג לש הלודג הכ תומכל ריחמ שי םלוא
 סע 5טספז /0/. תגוצתב תכרעמה יעוציב ,םנמא
 הנכות תוליבח סעו ללכ סיעגפנ סניא םיעבצ תוחפ
 סלוא .היעב לכ היהת אל םיעבצ 16-ל תודעוימה

 480 לע 640 לש היצולוזרב רבכ ,םיעבצ 256 סע
 5טקסז"בו ,םיאלפ תדרוי הגוצתה תוריהמ ,תודוקנ
 שי .הנומתל םלש סוי ןיתמהל לכות אלמ 64
 סיטרכב ךסמה רקב תא ףלתה -- יאדווב ?ןורתפ
 25 יפ ךילהתה תא ץיאהל לכותו ,יפרג דבעמ םע
 .םילקש תואמ המכ דוע ךל הלעי קר רבדה ,רתויו

 סיימעפ וא םעפ וז הרוצתב שמתשהל ךילע סא
 רקיע םא ךא ,הז ףסכ עיקשהל יאדכ אל ,שדוחב
 ,סינווג תריתעו הדח הקיפרגב דקמתמ ךתדובע
 .הנוכנה הרמוחה תא שוכרתש יאדכ

 השיכרל םידעצ העברא ₪

 תאוושהב ךתוא וחניש םילוקיש רפסמ ןלהל
 תכרעמ תריתבבו ,תועצוממ 5טקפז /6/ תוכרעמ
 .ךיכרצל המיאתמ

 ןתואש תומישמה תא ןחב :ךיכרצ תא רדגה .1

 סאה !רופישל הפצמ התא ןכיה ,התע עצבמ התא
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 םיכובנ הרומ

 בשחוממ דומיעב רוקיעב ,תודחוימ תודובעב
 ליעי יכנא ךסמ ,תורבוחו םירפס לש רואל האצוהו
 ךסמהמ הבוהב רקי הזכ רצומ םלוא ,ותוי
 ,םייטמורכונומ םה םימגדה בור .יטודנטסה
 .תונווגמ רופא תוגרד םיגיצמו ,/6/ ןקתב

 סייתנשב םיפסונ םימושיי ליעפהל ןנכתמ התא

 םיפרג םה ךיכוצ רקיע םא .תובורקה
 סא .ןוילעה סוחתה לע ךל - םייביסנטניא
 תונולח ומכ ,תיפרג הדובע תביבס ןיקתהל ךתנווכב

 סתס סא .זכרמה לע תוחפל ךל ,05/2 וא 0
 .לוזה לע ךל -- עבצ ךל קשחתמ

 לש תועצה רפסמ שפח :םידמעומ שפח .2
 בלשב תרדגהש םיכרצל סינועה ,םיכסמו םיסיטרכ

 ותואמ ךסמו סיטרכ לש בוליש שוכרתש יוצר .יא
 רכומה ,תונוש תורבח ירצומ סהש וליפא) ןכוס
 םיכסמה תא (.ינשל דחאה תא םיאתהל עדי הארנכ
 ןלהל .ינכטה טרפמבו הגוצתב רקיעב ןוחבל לכות
 :הקידבל תודוקנ רפסמ

 והמ הארמ (היצולוזר) :תודוקנה תופיפצ -
 והז .הנומת גיצהל ךסמה לכוי וב תופיפצה איש
 ירופסופה חולה הנבמ יייע בתכומה יסיפ לובג
 היצולוזרה המ הארמ אוה ןיאו ,ךסמה תמדקבש
 סיטרכה יייע קר תבתכומ וז .תמאב גישהל לכותש
 .רחבתש

 הנבמה יייע אוה םג בתכומ :הדוקנ לדוג -
 יכסמל לבוקמ הדוקנה רטוק ,ךסמה לש ילקיסיפה
 לדוג ,מיימ 0.28-ל 0.31 ןיב אוה 5טקסז 6

 לע 800 לש היצולוזר לעב 5טקפז /6/-ל סיאתמה
 הדוקנ בחור סע רתויב םידח םיכסמ שי סלוא .0
 לש היצולוזרב רקיעב יוטיב ידיל םיאבה 0.26 לש
 ךלוה התא םא ךא ,רתוי םילוע סה .768 לע 4
 תצקמב הובג סוכס עיקשהל יאדכ ,יצניא 16 לע
 הדוקנ לדוג סע ,םירחא םיכסמ .רתוי הברה לבקלו
 .תוחפ סידחו רתוי םילוז ויהי 0.39 ףאו 0.33 לש
 םע /64 יכסמ ךל רוכמל תוסנמה תורבח ףראב שי
 ולא -- רהזיה .האיצמ ריתמב 0.49 לש הדוקנ לדוג
 664 גיצהל ולכוי ישוקב רשא םיכסמ השעמל
 .תדבוכמ הרוצב
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 -נימודה ביכרמה אוה ךסמה יכ רוכו :בוציע -
 הרקבה ירותפכ ןכיה קודב .ךנחלוש לע חנויש יטנ
 ןכיה זחונ םוקימב םיבצומ םהמ המכ ,םיישומישה
 רשפא םאה לעפומ אוה דציכו הלעפהה גתמ
 ןנסמ ךסמל שי סאה !ךסמה תא תוטהל וא בבוסל
 וסיקהבה ענומ יופיצ ול שי םאה !הנירק רבושה
 רטליפ םישל לכות אל ינועבצ ךסמב יכ רוכז
 קודב .הנומתה תוכיאב סגופ ןנסמ הזכ ןכש ,בטקמ
 .םמחתמ אוה המכו ךסמה לש קפסהה תכירצ המ
 אל רדחב ,סח ץיק סויב ךא ארונ אל אוה ףרוחב
 .ןנוצה סורכונומה ךסמל רוזחל ףידעת ,גזוממ

 ןקת ץראב ןיא םנמא :םינקתב הדימע -
 שיש ךכל עדומ תויהל ךילע ךא ,ךסמל בייחמ
 הנירק טלופה ךסמ לומ תכשוממ הדובעב תונכס
 ילעב םיכסמ שי .ךינפב רשי הקזח תיטנגמורטקלא
 עונמל ידכ ,ותביבסו ךסמה לע דחוימ ךוכיס
 תוביצי םג תעבוק םינקתב הדימע .הנירקו תוערפה
 תיסיפ תוחיטבו דוציר אלל הנומת ,הנומת
 ות ,ןכזלעו ,ףסכ הלוע הניקתב הדימע .תילמשחו
 .רתוי הובג ריחמב סג אטבתמ אוהשלכ ןקת

 טרפמה תאוושהב רקיעב ןחבת םיסיטרכה תא
 אוה ריחמה .תודחוימה סהיתונוכתו ,ינכטה
 ובש סיחוורה חתמו סיטרכה יעוציב לש היצקנופ
 ,םלשמ התא םיעוציבה רובע .דובעל רכומה ןכומ
 .חקמתהל לכות ילוא םיחוורה חתמ לע ךא

 התא סאו סיטרכב לבקמ התא המ קודב ןכ-לע
 :ללכב הזל קוקז

 רדתסהל לכות בורל ,סיטרכב שי המכ :ןורכז -

 512-ל ולידגהל יאדכ .בייק 256 לש סיסבה סע

 לש םיפייצב ופילחהל וא הקיפרג תוריתע תודובעב
 םיחנומ הלא סילוקיש) .בייק 1,024 תלבקל ביימ 1

 ,היצמינא ,ךל השורדה הגוצתה תוריהמה יייע
 (.דיתעב ךיכרצו

 ואדיו ןורכז שי סיטרכב סאה :ןורכז הזיא -
 ךא סיטרכה יעוציבל סרות רשא ,/ח4| ריהמ
 קר בורל סיאצמנ הלא םיבבש .ותוא רקיימ
 .םימדקתמה םייפרגה םיסיטרכב

 -מ 8105 לש הרבעה תורשפא שי סאה :5
 הדובעה תצאהל סרות רבדה !ריהמה ןורכזל ח0\|
 .סיטרכבש דבעמה תולועפמ קלחב

 לש קשממה תוריהמ המ :קשממה תוריהמ -
 סיבר שי ךא ,ץ"המ 8 אוה ןקתה !סיטרכה
 סא קר ישומיש רבדה ,ץייהמ 12.5-ב םג םיכמותה
 .הזכ ריהמ בצקב הכימת שי ךלש בשחמל

 קפתסמ התא סא !תעצבתמ דציכ :הנקתה -
 ,סיטרכה תא עוקתל ךרטצת תעצוממ תנוכתמב
 סיבצמ ליעפהל הצרת סא ךא דובעלו ךסמ רבחל
 וא דבלב הנכותב עצבתמ רבדה סא קודב ,םימכח
 תחיתפ בייחמה ,סוק םיגתמה ךרעמב לפטל ךילעש

 .בשחמה

 הקידב לולסמ שארמ ןכה :תופולחה קודב .3
 -ישה תונכותה לש םיקתוע ךתיא תק .הרמוחל
 יוצר ,תונחב בשחמ לע ןתוא ןקתה ,ךלש תוישומ
 סיטרכ לש בוליש קודב .תוחפל 41/286 הז היהיש
 הגוצתה תא ןחב .רכומה ךל עיצמש יפכ ךסמו
 סורכונומ תגוצתב ?דיחא ךסמה סאה ,תיתוזח
 הליה שי םאה .םיעבצה תמאתה ןנובתה ,עבצו

 (45 ימעב ךשמה)

 1991 ראוני



 (15 דומעמ ךשמה)
 :םכסמ סטסיצוסאמ לש יגולונכטה ןוכמב הידמה

 עיגה .םיזז םירבד ןיב בלשל ךיא סיעדוי ונניאיי
 ונלש ןוימדה וא היגולונכטה וז סאה טילחנש ןמזה

 סה וידואו ואדיוה .םויה דע בכעתהל ונל ומרגש
 .ונמצע תא םיעשעשמ ונחנא םתרזעבש סירבדה

 הידמיטלומה ,תינחלוש רואל האצוהל המודב

 תדוקנמ קוחר רתוי הברה דוע עיגת תינחלושה

 י".הלש הלחתהה

 ?האלה המו ₪

 !סיסוסה ינפל הבכרמה תא םיצירמ ונחנא םאה
 תומגידרפ לש ירמגל השדח תשק חתפל ונילעיי
 היגולונכט ןיא.דלוהביל ןייצמ י',שמתשמ קשמימל

 ןיב רצונש ךוכיחה לע ובשיח -- תורשפ אלל

 סלוא .ילוקה ראודהו הילימיסקפה ירישכמ

 .דחוימב ההובג הכישמ שי הידמיטלומה יביכרל

 .דזטסטופוסח"מ ףאה רמואש ומכ

 הידמיטלומ לש ריחמה ₪

 גיצהל לוכי הריבס המצוע לעב ישיא בשחמ לכ

 הייח הגצה סלוא .ילמינימ וידואו השפנה ,הקיפרג
 ואדיו וא ואדיו רישכמ קר אל תשרוד ואדיוב
 ישיאה בשחמהו רחאמ ,ףסונ גצ סג אלא ,קסיד
 הרמה סיטרכ אלל יגולנא ואדיו לבקל לוכי וניא

 תכרעמ אוה תמאב קוקו התא ולש רבדה .רקי
 תויוליעפה לכ לע תחקפמה ןיטולחל תילטיגיד
 .דחא ךסמ לע האצותה תא גיצהל הלוכיו

 ,סס חסאו ןנוכ ללכ ךרדב אוה ןושארה דעצה
 סירלוד תואמל דע תודרוי רוצייה תויולעש לככו
 סיליחתמ םיישיאה םיבשחמה יינרצי ,תורופס
 .םיעיצמ סהש סירישכמב 65 ₪0 יננוכ בלשל

 קסיד טקפמוק לילצ עימשהל תולוכי ולא תוכרעמ

 תולועפ םע לילצה תא בלשל תולוכי ןניא לבא ,ליגר
 ימלועה קושל הצרפ ךכל השורדה הרמוחה .תורחא
 רבעמב תוזחל סירומא ונא 1991 תנשב .הנשה קר
 לש רישכמב הז ומכ םיילטיגיד תותוא ידבעמל

 ךל תרשפאמ ולש 1 וס 56זו06-ה תנוכת רשא) א[
 רבחלו הטלקהה תא ךורעל ,ךלוק תא טילקהל
 .(נורטקלא ראודל התוא

 ואדיוב היהת הרמוחב הלודגה הציפקה סלוא
 ,ההובג הדרפה שרודה ריבכ ינכט רגתא ,ילטיגידה
 תלוכיה תאו ,םינווג ינוילימ לש םיעבצ תלבט
 תממהמ תוריהמבו תמרוז העונתב תואובב ליטהל
 .הינשב םימעפ 30 לש

 ,/63 יגצב הלאכ תונומת גיצהל רשפא ,םנמא
 ,עקרב םיילטיגידה הקיפרגהו ואדיוה דוביע םלוא
 עדימה תא ריבעמ התא רשאכ .הנוש רופיס אוה
 השעמל רבודמ ,ואדיו תוכיאב תונומת רידגמה
 סירבועה סינות) לש טייבהגמ יפלא תואמב
 הסיחד תובייחמ הלא תויומכ .הינש ידימ תכרעמב
 איהו ,הרבעהו ןוסחיא םשל סינותנה לש הסירפו

 תחא העש סוחדל ידכ .תכרעמל סמוע הפיסומ קר
 םירקבב שומישבו 60 ₪0 קסידב יייחיי ואדיו לש
 לש סחיב תונומתה תא תסחוד פו ,םימייקה

 .םיירוקמה ןהידמימל האוושהב 0
 !!יתיבה בשחמב הז לכ תא תושעל הצוה התאו
 ךל וקינעי סירחא םיינחלוש הידמ יעצמאו סו
 דוע רוחאמ ררגיהל ךישמת תוכיאה לבא ,המצוע

 1ק21 ראוני

 םיבשחמו תונדיתע

 םימיאתמ 65 80או-ה יננוכ דועב .םינש רפסמ
 סיפאוש לכה ,לודג ףקיהב רואל האצוה ימושייל

 .הקיחמל סינתינה סייטפוא םיננוכל השעמל
 53,000 לע םויכ דמוע הלא םיננוכ לש סריחמ
 ןוסחיאה תמר ןכש קפואב הדירי ןיאו ,רתויו
 תדרוהל סורגת אל ,טייבהגייג 1 לש ,תיחכונה

 .סיריחמ

 פו)קםהת 04
 תלדגמ תיכוכזב ןנובתה !תויתואה ביבס תינועבצ
 קודב .זכרמבו תווצקב ךסמה תודוקנ תמאתה לע
 יבצמב .ךסמה ילושב הרוחשה תרגסמה לדוג המ
 איה םיתיעלו ,תרגסמה הנתשמ סינוש הדובע
 דובעל תישממ תורשפא לכ ןיאש ,ךכ לכ הנטק

 יבצמ ןיב רובעל שקב .ההובג היצולוזר לש בצמב
 רבעמה סאה .5טסז 04 וא 66/4, 564  ,הדובע
 דציכ קודב .!הרמוחב ועצבל שיש וא לקו ריהמ
 אוה םאהו ,ראומ וא ךושח םוקמב ךסמה דקפתמ
 קודבו םירותפכה סע קחש .הביבטהמ רוא ריזחמ
 יד ךל שי יכ אדוו ,ךסמה לש ןוויכה יחוורמ תא
 תמצועו תוריהבה לש הנטקה וא הרבגהל חוורמ
 .עבצה

 .התיבה חקו םלש .4

 עבצה ןקתה תודלות ולא ₪

 ןקת ,הקיפרג תגוצת אלל טסקט ןקת - אוס\

 ךא ,סויכ םיבשחמב סייק וניאו טעמכש ןשוימ
 .דיחי עבצ .ויפ-לע תודבועה תונשי תונכות שי ןיידע
 הרבחה סשילע ייסלוקרהייכ םג עודי -- סורכונומ
 לש היצולוזר לעב ,הקיפרג ללוכ ,ותוא האיצמהש

 .דיחי עבצ .תודוקנ 480 לע 8
 לש ₪0-ב עבצ תגוצתל ןושארה דרדנטסה -- 64
 % דע .תודוקנ 200 לע 320 לש היצולוור לעב ,מבי

 .סינווג
 תויעב תובקעב רצונש םייאלכ ןקת - 664
 ההובג הדרפה תמרב 664 ןקת תא גיצמ .66/-ב
 .הייפצל רתוי חונ ,רתוי

 עבצב 664 תנומת גיצמה סורכונומ -- ילאוד
 .הקיפרג ללוכ ,דיחי
 ,ההובג תודח לעב בחרומ עבצ ןקת -- 4
 .סינווג 16 דע .תודוקנ 480 לע 640 לש היצולוזר
 ןקת והז .8513 מבי-כ םג עודי - (ירוקמ) 64
 סינווגו 480 לע 640 לש היצולוזר לעב רפושמ עבצ

 .רתוי םיבר
 היצולוזר םע ,מבי לש בחרומ עבצ ןקת - 4
 .תודוקנ 768 לע 1,024 לש

5 

 א

 קוקז התא ,תויעב אלל לעפת תכרעמה לכש ידכ
 וא תונולח ומכ תיפרג תומישמ בוביר תביבסל םג
 -יוה ןיב ומאתי רשא סירוביחל ףסונב תאז ,2
 אלש חינהל ריבס .הידמיטלומב וידואהו ואד

 תנתינה הליעיו תיתודידי הביתכ תנכות לע ותוות
 וא סיתנכתמ םניאש םישנא ידי לע םג חתונעיפל
 .ואדיו יעגושמ

 (44 'מעמ ףוס)

 אלו קושב רצונש וטקפזהד ןקת -- 5טקז 64

 600 לע 800 לש תיברימ היצולוזר ,מבי יייע בתכוה

 .םינווג 256 דע ,תודוקנ

 מבי המסרפש בחרומו שדח עבצ ןקת - א64
 תודוקנ 768 לע 1,024 לש היצולוזר לעב ,הנשה
 דע .סויכ לבוקמהמ רתוי לודג םיעבצ ןווגמו

 .םינווג 0

 5טקז /6ג תקידבל תודוקנ ₪

 טיטרכו ךסמ גוס לכל הלבט ךל ןכה

 .הבחרהה תלוכיו ולדוג :ןורכז (1
 16-ל 8 ןיב תיטמוטוא הנחבה תלוכי :הביבס (2

 .טיב

 .?יגולנא וא (11) ילטיגיד ךסמב :הדובע גוס 3

 .ךסמה לש תיברימה היצולוזרה יהמ :תודח (6

 ,סלוקרה :סורכונומ ואדיו ינקתל :תומיאת 5

 ./6 !\/וסחססהזסחו6 ,ילאוד וסב

 0/6  :עבצ ואדי ינקתל :תומיאת (6

4/0/50 60/1/60//50///851 

 (י'הטלפ'י) ךותמ םיעבצ רפסמ :םינווג 'סמ (?7

 .הדובע בצמ לכב

 תקולחב ךרוצ שי סאה :הקירסה רוזחמ 8

 .ההובגה היצולוזרב(וחז6ז!806) הקירס

 סזוטפזפ"-ה לש םתמאתה :הנכותה ימאתמ 9

 .ךיכרצל

 ,םיניפ 15-ך 9 ירבחמ שי :שורדה רבחמה גוס (0

 .סהינש םע םיאב םישדחה םיסיטרכה בור

 המו ,תולה לע שי םיביכר המכ :היצרגטניא (1

 .תונימאל תמרותה ,הללכהה תמר

 ןימא רתוי - תוחפש המכ :קפסה תכירצ (2

 .ליעיו
 .הנטק יכה הספוקב לודג יכה ךסמ :םידמימ (3
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 רשק ףד

 רוטסרטויפמוק תודיתע דינמ [₪ | טינוק קר אל -- תמאב :תכרעמה תרעה הליחת
 .מ.יס.ר יד שי - ה'רבחה תא דבכל םג רשפא ,םירכומ
 סקינורטסיא = | .הנכותב .תודיתע לע ,תירבעב הנכות תונקל ןיינועמ ...םלוכל ;ה=שש/ ה חש -ו תויפותיש תונכות

 .דיתעה יוזיח םילבקמו הדיל ךיראת םיסינכמ וז
 :הקיפרג יגצמ תונכות יציפמ .08-476589 ,לאכימל רשקתהל | .םימאותו סבי יבשחמל ₪6 ןודעומ חתפנ :ןודעומ
 .לארשי סוטול ,.ש.א.ג - 868 ,םש ללוכ םיישיא םיטרפ וחלש -- המשרהל
 .לארשי יא-יס -- 00866[ | "הש םירצומ תוציפמה תורבח -- 328!ד תורש .המשרה יספוט סכל חלשנו דוקימו תבותכ

 .לארשי טפוסורקימ -- טסוצז םסוחז :הז ןוילגב ורכ :תבותכה
 .םיבשחמ לאה - קמ!8058 !! | תולשל םינמזומ הנכותו הרמוח ינרציו ינאובי ק6-ה ןודעומ
 הק סאדנא-יס -- 68/8 ונא ,םהירצומ תודוא עדימ יפד 328וז תכרעמל 8045 דיית

 תורדס לש תוירוגטק יפ-לע היינפה לולכל לדתשנ 49651 דוקימ
 .תינלכ ,קטצא -- 5סוחזוו8 | ,תרבוח לכב ,תובותכו ןופלט ירפסמ ללוכ ,םירצומ הווקת חתפ

 .קטצא -- 5 .םיארוקל תורשכ
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 תכרעמל םיבתכמ
 ועיצה ,ובתכש םיארוקה לכל תודות ,תישאר

 .תוישומישה תוצעלו תרוקיבל סג ונתדות .ורקיבו

 ןכותה תא םיאתהל סיסנמ ונא ,םיאור םתאש יפכ
 ןזאל -- היעבה .אורקל םיצור םתאש המל קוידב

 ונלביקש םיבתכמהמ תצקמ ןלהל .תועדה ןיב

 .שדוחה

 !תוצע ונת ₪

 ,סולש ךרועל

 ינאו םינושארה תונוילגה תא החמשב יתארק
 םכל לחאמו תורבוחה תאצוה לע םסכתא ךרבמ
 יתשל סכבל תמושת בסהל ינוצרב .וחילצתש

 :תודוקנ
 בור ,תינבבוח הרוצב סיבשחמב ןיינעתמ ינא

 .רבד יל רמוא וניא םכלש תרבוחה

 להק לע ובשח ,רמוחה תא ןיבהל השק בבוחכ יל
 !םכיארוק ןיב שי ינומכ םיארוק דוע המכ -- דעיה
 םא ךא םייתש וא תרבוח דוע הנקא ינא ,לשמל

 (...ןתונקל לדחא בזכאתא
 סימוד סינוחריב ומסרופ רבעב :תפסונ הדוקנ

 ,תוניינעמ תונכות ,םיקירטו םיפיט ,תוצע ירודמ
 בלשל ולכות .ןהב רזעהל םילוכי םיארוקהש

 .םכלצא םג הלכא סירודמ
 ןועבט ,'ציבסאילא לואש

 ,םולש לואשל
 םיחמומ סניא םיארוקהמ סיברש םירובס ונא
 םירמאמה תא טשפל סילדתשמ ונאו ,םיבשחמל

 סינווכתמ ונא וב ןונגסה .לכל םינבומ ויהיש ךכ
 רשפאל רומא ,תרבוחה ןכותמ קלח תוחפל בותכל

 ,תוצעב ,רמוחב שמתשהלו ןיבהל ארוק לכל

 ,רבכ םיעיפומ םישדח םירודמ .םיפיט וא תונכות
 .ךרדב -- םירחאו

 ךוועה

 עגפנו ץיצה ₪

 סולש 328|ז-ל
 לש סינושארה תונוילגה ינש תא לבקל יתחמש
 ופרוצש םינוטילקתה ינשל יתחמשו  ,ןיזגמה
 דגנכ םינוטילקתה תא יתקדב ,ילגרהכ .ןהילא
 גהנתמ םהמ דחאש תולגל יתעתפוהו םיסוריו
 יתעצב ןוחטיב רתיל .טמרופמ אלו שדח טקסידכ
 טמרופמ טקסידהש תעדל יתחכונו 6א05% וילע
 1024 8צד55 וא 840 55601085-מ לבוס ךא
 הצצה .ייגנופיגניפייה יסוריול רכומ ןמיס אוהש
 ...ליכמ אוהש התליג טקסידה ןכותב הפוטח
 אלמתה רדחהו התוא יתלעפה !סוריו יוליג תנכות
 לסוח סוריוה .סוריוה תואיצמ לע הרהזא יפוצפצב

 יהוז םא ,ןיינע לש ופוגל ךא יילמרכיי תועצמאב

 <לאל האבה סיסוריו דגנ הנכות קוויש לש השיג

 יתעדל ...המלשה הנכותה תא שוכרל םייונמה תא

 .תחלצומ אל איה

- 
 .לאבימ ןגעמ ,לגנא סומע
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 םיבתוכ םיארוק

 תכרעמה תבושת
 אלש ןבומכ ךא ,רומוהה שוח לע הדות ,סומע

 קווישב עייסל ידכ ,ןווכתמב סוריוה תא ונורא
 ךלש ןוטילקתל רבע סוריוהו ןכתיי .הנכותה
 תקפה רחאל ,סינוטילקתל הנכותה תרבעה ךלהמב

 יפלא ולזא ברה שוקיבה רואל .תירקיעה תומכה
 שקבל ונצלאנו ,ונקפהש םיירוקמה םינוטילקתה

 -סונ סינוטילקת תואמ קיתעהל תכרעמה תווצמ
 לע ונדפקהש תורמל .שוקיבה תא אלמל ידכ םיפ

 "גניפייהש הארנכ ,עצבמב וללכנש םיבשחמה ןויקנ
 סיעצבמ ונא .בנגתהל אוהש ךיא חילצה ייגנופ
 ארוק םאו ,םינוטילקתה לכ לע תוימגדמ תוקידב

 -לקתב ותוא םיפילחמ ונא ,םוגפ ןוטילקת לבקמ
 ןיינעב ךירבדל ,בגא .תרבוח התוא לש דבוע ןוטי
 ןויערה לבא יי!ןויער הז - יקוויש סוריוו תצפה
 סיסוריו 200 ךותמ ,םייתנש רבכ דבוע הזה
 אוה םהמ םיבר לש רסמה ,התע רבכ םיצופנה
 .יתריכמ וא יקוויש ,ינויער

 םיטקינומוק קר אל ₪

 לשא רימת רובע
 !רתויב בושח -- םיטקינומוק קר אל אוהש ןיזגמ
 תעבונש תגליע תירבעב בותכל םיבייח סתא לבא

 יןנמה תא ףילחהל חמשא דיתעב !ההגהו סוגרתמ
 ₪6 ן/וָחּהקוחַפ לש

 זר םעונ

 ,םעונל
 .ךממ אקווד אבש בוטו ,ךרדה ןויצ לע הדות

 .ןינעה רפוש םעפהש סיווקמ -- תוהגהה יבגל

 ?הירבטב םתייה ₪

 .טיב 32 תכרעמ דובכל

 ,הירבטב םיקסויקה דחאב סכנותע תא יתשגפ
 -שחמב ןיינעתמ ינא .ןיינעמ הארנ אוהו וב יתפדפד
 דע יתוא קתיר ןותיעהו ,םידליו בשחמ יל שי ,םיב

 ידלי ,ןייוצמ ןויער אוה הנכותה וטילקת .דואמ
 רודה רובע .וב םיניינעתמו בשחמב הברה םיקחשמ
 לע סירודמ ובו ףסומ ןותיעב ףיסוהל ולכות ריעצה
 הביתכל תוטושפ קיסייב תונכותו םיקחשמ
 .הלעפהו

 .הירבט ,ץנד השמ

 עיגמ םיתנכתל םג ₪

 סולש טיב32 תכרעמל
 לחאל ינוצרב ,תישאר .ןוחריה לע שדח יונמ ינא
 תסדנהל טנדוטס ינא .םלועל םכאובל תוכרב םכל
 סיבשחמב | ןיינעתמה הקינורטקלאו למשח
 תופשב תונכתב םייתיב םימושייב רקיעב ,ביבחתכ
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 ןוחריב יתאצמ .ןרטרופו לקספ ,יס ,קיסייב
 ינא .תונוש תומרב תוניפו ,ןווגמ ןכות ןורחאה
 ,בר ןיינע ןוחריב ואצמי יתומכ םיבר יכ חוטב
 שי יתעדל .םייוסמ להקל הנופ וניאש ןוויכמ אקווד
 יסו לקספל תוחפל ,תונכתל םיפיט תניפ ףיסוהל

 -לקתה ןיינעב ,תינש .סויכ רתויב תוירלופופה ןהש
 אוה ,תיקשהמ ותוא יתאצוה רשאכ .ףרוצמה ןוטי
 רעשמ ינא .דיב רסמנש תורמל ,ירמגל לפוקמ היה

 .עגפנש דיחיה יניאש
 .תילגרמ דוהא

 ?תוספדמ וליא ₪

 ,םולש 328וז תכרעמל

 סלועב תננערמ תינפת הווהמ םכנותע יתעדל

 תועצה רפסמ עיצהל ינוצרב .ילארשיה םיבשחמה
 :רופישל

 .לארשיב תוקוושמה תוספדמ ןיב האוושה (1
 .ךרד ןחבמב סירצומל םיריחמ תפסוה (2

 !םיקחעמ םיצור ₪

 סולש ךרועל
 יבשחמב סישמתשמה רעונ ינב םתואמ ,15 ןב ינא
 סידומע ינש סתשדקה ןושארה ןוילגב .6
 תוחפלש בשוח ינא .סולכ -- ינשבו בשחמ יקחשמל
 רשא סידליו רעונ סה ראב 06 ישמתשממ יצח
 תונכותו םישדח םיקחשמ לע עדימב םיניינעתמ
 רעונ םיניינעמש םירבדב ,ללכבו ,םלועב תומייקה

 קר סיקסועה סירבד אקווד ואל ,םירגובמ םגו
 .סיבשחמה לש יקסיעה םלועב

 רניורט יעור

 (דבלב ןופלט רפסמב םתח ארוקה)

 ?ןיינעמ יכה ימ ₪

 ,םולש ךרועל
 תא הנושארל יתיליגשכ יתבהלתה ,ידכב אל
 הממ רתויו .סינותיעה ינכודב 328וז ןיזגמה
 םא סיזגא אלו !יחל הכ .וב יתאצמ -- יתיפיצש
 -רוק השימח דוע תוחפל ירחא יתררגש רמוא
 .םיעובק םינוק/סיא

 רפסמ ריעהל ימצעל השרא ,ןמאנ ארוקכו
 :תורעה

 -ופס הרוצב ונבגה ,יכונאו ןותעה יארוק ידידי .א
 סחיב .תצקמב סמעשמכ 3 'סמ ןוילגה לע תינטנ
 .ןיינעמ יכה היה ילואש ,ןושארל דחוימבו וימדוקל
 "ישו תויניינע תובתכ ולא ,ונל רסחש המו ,ונתעדל
 "תודרשיהל ךירדמהייו ייהדובעה ילכיי ומכ תוישומ
 השעייו ייהתוא קחשיי סג .1 יסמ ןוילגב ומסרופש
 רתוי ךירצ אל .תובוט ויה ינשה ןוילגבש ייךידי ומב
 .םילהנמ לש ןטק רוביצ קר תשמשמש הירואת ידמ

 -רוקהש ידכ רורב רבסה ףרצל שי ןוטילקתל .ב

 ולו ראוי



 תואסרגה תא תונקל סג וצרי ...ו רתוי ונהי םיא
 .תואלמה

 הפשב ,רואיבל דחוימ רודמ שידקהל יאדכ .ג
 .תורבוחב תופוכת סיעיפומה םיחנומה לש תרבודמ

 -רוק רקסיי ףד אבה ןוילגל ףרצל רשפא םא .ד
 ,תונושה תולאשה תא וכותב תוצמל לכויש ייסיא
 דע ובתכנש תרוקיבהו תושקבה תוראהו תורעה
 תואבה תורבוחה תא םיאתהל ולכותש ידכב ,הכ
 .בורה סעטל

 .'זיגרמ הז יתואיי רודמה בתוכל תודוהל ינוצרב
 סא .יתימא - ןבומכו יניינע ,ןיינעמ רודמה
 לא .ךרכש הז היהי ,בצמה רופישל ךכב סורתת
 !הפרת

 .ביבא-לת ,רוק .א

 ךמצע תא ריבסת ₪

 די'סב 328|ז תכרעמל
 ונכותב ןיינעמ אוה ,ןיזגמה תאירקמ הנהנ ינא
 יתייה הז סע דחי .תינוציחה ותוזתב סיניע ריאמו
 רבסהל (תורעה) תומוקמ יארמ ףיסוהל עיצמ
 ,םירמאמהמ קלחב םייוצמה םימייוסמ םיחנומ
 וניא בשחמה ףנעש הלאמ סיברל סירכומ סניאש
 זכרל רשפא םירואבה תא .םרובע יזכרמ קוסיע
 עירפי אל רבדהש ךכ עובק דחא דומעב
 .םינעוצקמל

 ןירג יפר

 סולש 328וז ךרועל

 ,ןינרמ רמוח עפש .(קיתוו) שדחה ןיזגמל תוכרב
 תא רוקסל רשפא סא - יתשקב .ףיקמו ינויח
 ליבוהל ,םיחמומ תעד יפ-לע ,תויושעש תונכותה
 .אבה רושעה תארקל ,ףנעב

 .רסיא ינבדבוד
 !המשגתה ךתשקב ,ינבדבוד

 ?וז הנכות וזו ₪

 328וז ןיזגמ דובכל

 בטימ יפל רשא הנכותו טקסיד ףרוצמ ןיזגמל
 רתוי הברה םייחה לבא ,לועפל םיכירצ יתעידי

 יתיסינשכ םייח קבש הז טקסידו ,הארנכ םיכבוסמ
 טמרפל וליפא .5 ןוטרונ ללוכ ,רזע אל סולכ .ותוא
 תוכיאל םיחבש -- ןותעה יבגל .ןתונ אל אוה
 רודמב ןיינועמ יתייה -- םירופיש יבגלו ,תיפרגה
 אשונ לע תופיקמ תובתכו ,תושדח תונכות תריקסל
 .885-ה

 .ןבואר בינ

 !םתלביק ?םתשקיב ₪
 ,םולש ךרועל
 התיהש תרושקתה תכורעתב יתרכה 328|ז תא
 המכ ירה -- תובוגתו תרוקיב םתשקיב .הנורחאל
 :תרבוחה לע תורעה

 רבכ ,םיאשונו ,םיקרפל הקולח תתל יאדכ
 .םינילנעה ןכות תחיתפב
 קפס ,םיריחמ תתל שי ךרד ינחבמ סוסרפב
 קפסל ביית הוכ ךרד יוסנב ללכהל ןיינועמה
 .םלועה לכב לבוקמ ךכ -- םיריחמ

 1271 דאוני

 םיבתוכ םיארוק

 לבוקמש המל לייוחמ סירצומ תוושהל יוצר
 .קייגמל תוושהל ,08856 |!/ תבתכב ,לשמל .ץראב
 בותיכ .בותכה לע ףטחב רובעל הנוכת שי םיארוקל
 ךירצ .ןיעל סמעשמו ינגומוה םכלש םירמאמה
 ידכ ,סשו הפ תושגדהו ,סיניע תוריאמ תורתוכ
 רסוחב הקול סוגרתה סג .בלה תמושת תא סופתל
 אוה ינוטונומ רמאמהשכ ,ךכו ,אשונל ייהוואתיי
 .ארוקה תא ךשומ ונניא

 -ל האווהשב .דואמ רקי ןוחריה לש וריחמ םג

 תורבוח 24 ,ריוא ראודב ןאכ הלועש 6 8

 יסחי ןפואב ךא ןכותה ןיב האוושה ןיא ,הנשבי
 ריחמב רקי תוחפ ריינ ףידע .רקי םכלש ןותעה
 הלוכי הניא לארשיב הצופתה יכ רורב .רתוי יממע
 ולכות ךא יאקירמא דרדנטסב ןותיע םירהל
 ירודמ םוסרפ יייע קושל הרידחה תא לידגהל

 תומייל םיינייפוא יפיטו םיבתכמ ,תובושתו תולאש
 .םלועה לכב סרופמה ייילארשיה ירזממה

 .ןגוע ןליא -- הכרבב

 (6 ימעמ ףוט ...ךורא עסמ
 ךירצ היהש ,(הנכותה תא ליעפמה) הווצאה
 טודה תיירפסב וא שרושה תיירפסב אצמיהל
 יתיסינו לכה יתקחמ .םש היה אל טושפ ירבעה
 יתרציק ,בוש יתקתמ .רבד הרק אל בושו -- בוש
 סומינימל 60₪א6|5-ה תאו 40105%א66-ה תא
 !רבד סוש .ןועטל יתבשו -- יחרכה

 ךירדמה דומילב תועש עברא יתיליבש רחאל
 תא בוש ןועטל יתיסינש רחאלו ,הנקתה תוארוהו
 תרחמל .ןושיל יתכלהו יתשאייתה ןיינעה לכ
 התיה אל טפוסורקימב לבא עויס לבקל יתיסינ

 לאהייב לאכימ היה בצמה תא ליצהש ימ -- הפורת
 דחי ,ונממ אב הזה 05-ה לכה ירחא) ייסיבשחמ
 לע ירבע 005 ןיקתהל רשפא יאיי .(טיימיטלומ םע
 .י'6 לע ןיקתתיי .תוטשפב רמא אוה ,י'ס ןנוכ

 רתונש לכו .יתקעז !סוקמ ףאב בותכ אל הז המל

 תעב לפנש דיחיה יניאש יתוא סחנל אוה לאכימל
 .*פ ןנוכב הנקתה ןויסנ

 דומצ ינופלט לופיט םעו ,6 ןנוכ תא יתיקינ
 ףאו עייס לאכימ .תכרעמה תא ןיקתהל יתחלצה
 ילש בשחמל ומיאתהל ידכ הווצאה ץבוקב ץציק

 6 יכסמ לע טפוסורקימב ועמש אל לשמל ךכ)
 השקעתה הנכותהו 801/:-ב הבורצ םהב תירבעהש
 .(תוליעגמ תויתוא םע יפארג ךסמ יל קינעהל

 תא יתיביכ ,תויעבה םע יתמייסש יתבשח רשאכ
 הדובעה תועש לכ תא םילשהל יתאציו בשחמה
 ,רבשו דוש - יתרזח רשאכ .הלאה תודוכאה
 .בשחמה תא תעקותו תולעל תברסמ הנכותה
 לכ תא יתנחב ,טקסיד סע יתלחית ,בוש יתקדב
 יי?היעבה המיי .ןיקת לכה ,66 דס8!0-ב םיצבקה
 ריאשהו) ירבעה 505 תא הסינ רבכש דידי לאש

 .י'תספדמה תא תקלדה אל חטבי' ,(ףדמה לע ותוא
 לבא ,סולכיי .יתקעדזה !ןאכל תספדמה ןיינע המ
 .'היובכ תספדמה רשאכ לעופ וניא הנגהה רבחמ
 !תספדמ ירסח םישמתשמ סתוא לכ ושעי המ

 יטרג הכימ .םיישבז
 יכ טפוסורקימ ונל הרסמ ןוילגה תריגס םע *

 היעב התיה ןכאו הקדבנ יטרג לש ותנעט
 הסריגב הנקות הלקתה .פ ןנוכל הנקתהב
 היעבה תא רותפל סג ןתינו ,התע תקוושמה
 תכרעמה .תומייק תוכרעמב

 ד =--וםקידמוומיפלש

 תרוצת לוע יטמוטוא יויש ₪

 תכרעמה

 תכרעמה תרוצת תא םיאתהל ךילע םיבר םירקמב
 הרוצתה ,םיתיעל .תבכרומ תימושיי הנכותל

 שי םימעפל ךא ,תורחא תונכותל םג המיאתמ

 הרקמב .בטיה הלוע הניא תכרעמהו תויושגנתה
 ד 6.5%5|60₪8 ץבוקל סנכהל ךילע הזכ
 ךילע ןקותמ ץבוק לכל .סנקתל גד.

 תמדוקה הסריגהש ידכ ,השדח תמויס תתל
 ,ןלהל ראותיש ןטק הווצא צבוקב .ןורכיזב רמשית
 .טעמכ תיטמוטוא הרוצב ךילהתה תא עצבל לכות

 קיתעהל ךילע ,ןאכ ראותמה פיטב שמתשהל ידכ
 דר א0ז05א80.8בז יצבק תא | הליחת

 ןת וקתעוהש םישדחה םיצבקל ,(65
 ,6 ןנוכב ₪ססז םוז6סזסזץ-ב םתוא ןקתה .8 תמויס

 תא ראתל ידכ תונוש תומויסב שמתשהל לכות

 לש הצרהל .\ווא - המגודל ,ףורצה דיקפת
 .הקיפרגל .68= וא סוטול תצרהל .! סד ,ייתונולחיי
 דחה תדוקפ ןיקתהל ךילע 10 5א56.841 לכב

 תוירפסה-תת לש תומוקמה תא תכרעמל רידגתש
 .ליעפהל ןהילעש םיצבק םיאצמנ ןהב

| -=== 

 ,/005 תוירפס-תת ךלש תכרעמב שיש חיננ
 תוינכת תא קיזחמ התא הנושארב ./טדו!-ו /8ז
 סינושה הווצאה יצבק תא הינשב ,הלעפהה תכרעמ
 .ראשה לכ -- ישילשהו

 ,םילילמת דבעמ וא ךרוע תועצמאב ,בותכל ךילע
 :אבה אבה הווצאה ץבוק תא

 60 40/:6ד00א50.% 0/1

 60קצ 60/:6א-ו6.% 1 6:/* 5

 ו

 תיירפסב 800.84 בוק רותב הז ץבוק רומש
 זך

 א5800ז.00₪ו תינכת
 םא) 06806-ב שמתשה תינכתה תא בותכל ידכ
 -לקתב לכתסה ,ךלש בשחמה לע וזכ תינכת ןיא
 תא ספדה .!תויהל בייח -- הלעפהה תכרעמ ינוטי
 :תואבה תודוקפה

 בשחמה לע תולעל ךילע ,תינכתה תא ץירהל ידכ
 וא 800ז.4 בותכלו ,ךלש תירוקמה תינכתב
 .ךרוצה יפל 8

 1100 <[חו6ז> חוסצ 40,0% < ח!0ז> חוסצ
 5,04< [חוסז> חוסצ פא,72 < ח!סז > חוסצ ואסזש קוז [פא],1234 < :ה!סז> ןחוק [[6:0 < חז>
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 שדה קיו

 םיבשחמה ןוריחמ

 328וד -ןוריחמ
 לארשיב םיישיאה םיבשחמל
 1990 רבמצד-רבמבונ שדוחל

 מי'עמ םיללוב אל ,םילקשב םיריחמ

 שי ,םיביכר רפסמב תפסונ הדירי הלח רבמצד תליחתו רבמבונ שדוחב

 המגמ אוה יעבט תוחפ רבד .תיקסעה הנשה ףוס יעצבמל הארנכ תאז סחיל

 םייוניש לש ייתופוקתיי ןנשי עודיכ ,ןורכיז ביכר יריחמב תנמתסמה הכופה

 אישב הארנכ ונא .םיזוחא תואמל םיעיגמה תונכרצה יריחמב םייטסרד

 רפוס :םיריחמ תדירייל תטלוב אמגוד !הלוע לגב שוחל םיליחתמו ןותחת

 רפוס טסש ךכ םיהובגה םיטרדנטסה לש הלזוהב רבודמ (לגעמ + גצ) 4

 לש הדוקנ יבוע ומכ תולועמ תונוכת םע 564 ריחמ תא סויה ריבדמ 6

 .םיישיאה םיבשחמה הדשב ללכ םייק היה אלש 0.26חוח

 .םיצופנ םימגדל םיעצוממ םה םיריחמה

 רבמצד ןוריחמ ₪

 םיישיא םיבשחמ

 ,בייק 640 ,םיננוכ ינש ,אד /10 \!וח> בשחמ

 חיש 1300 ילאוד קורי ךסמ

 חיש ה ו ינועבצ 664 ךסמ ,ליינכ אז/10 בשחמ

 ,ביימ 1.2 ןנוכ ,ביימ 1 םע ,הד 286/16-20 וה; בשחמ

 ות ביימ 40 קסיד ,ילאוד קורי ךסמ

 חיש 4000 2 רפוס /64 ךסמו ,ביימ 1 סע ,ליינכ \1/286 בשחמ

 ,בייק 64 ןומטמ ללוכ ,ביימ 6 ללוכ 386/33 בשחמ

 הר רפוס /64 ךסמ ,ביימ 100 קסיד

 :םינוכדיעו תוחבשה

 (הדובע אלל ,ןורכז אלל ,םינקתומ םיביכרה לכ) סא תוחול

 תייש 0 (ליינכ) אז /286-ל אז-מ

 חייש 0 + ₪05 (ליינכ) \ד-286/12 \/!חל"ל אד-מ

 חתייש 0 + 5/5 (ליינכ) \ד-286/16 \/!חל-ל אד-מ

 :יטמתמ דבעמ תפסות

 מועמ 350 תפסות (8087/10 [וח? דבעמ) אד-ל

 מייעמ + 0 תפסות (80287/12 !/!ח? דבעמ) 4ז-ל

 מייעמ + 0 . . .תפסות 386 יבשחמל 80387/33 |/!ח? דבעמ

 :תונורכז תפסוה

 :לוביקב 5/////|5וסק תונורכז

 חייש 70 .... (ןוסיטרכב םיבבש 9 ,שיינ 80) ביימ 1

 תייש 0 1 בייק 640-ל 256-מ אד"ב ןורכז תלדגה

 (הנקתה אלל) חישק קטיד

 ו רקב ללוכ במ 20 קסיד אד

 תייש 5 . .רקב אלל ,ביימ 80 קסיד גז

 תי'ש 1400 ..... רקב אלל ,ביימ 80 קסיד הז

 ת''ש 1800 ... <. רקב אלל,ביימ 100 קסיד 6

 0 למלנפ ,ביימ 40/0 ל ןביג פוט

 הבחרה יסיטרכ

 . .ילאירס סיטרכ

 יליבקמ סיטרכ

 היט ל ב קיטסיו'ג ללוכ קחשמ סיטרכ

 תרושקתו םימדומ
 ו. ו ימינפ 1200 םדומ
 חי'ש 780 . 2 . .. ימינפ 2400 סדומ

 תייש 1250 . : .. תואיגש ש ןוקית ס םע ,ינוציח 2400 םדומ

 תייש 890 ..... סיגויח תומישר ללוכ 669406 יטמוטוג ןייח

 דובעל ךישממ התאשכ תוחיש ךל גישמ

 מנ .  שיילס 9600 ,ימינפ סקפ סיטרכ

 ןמזו הצופת תומישר יפל ,בשחמהמ םיסקפ חלוש
 תייש 2600 -- 4,400 שש לודג ךסמל בשחמשמ ןרקמ/ףקשמ

 תייש 1400-1800 5058/64 15/' ואדיו טס

 סיטרכ + גצ

 :תוספדמ
 הופ םק50א שיילס 180 ,תוכיס עשת יסיסב תספדמ
 ור סמ . 680 שיילס 200 ,תוכיס עתש תיקסיע תספדמ

 חי'ש 1000-2000 שיילס 200 ,תוכיס עשת ,הבחר תיקסיע תפסדמ
 תייש 0 . ם050 תוכיס 24 שאר ,תוכיא בתכ תיקסיע תספדמ
 חי'ש 3480 ...... 5080 הבחר סיעבצ ינש ,תיקסיע תספדמ

 תוסחב קפוה ןוריחמה
 תלוביש תדבעמ

 ןצוח דוהא תלהנהב

 .םיישיא םיבשחמל הפירטמו הנטק הדבעמ
 295145 ילט ,ביבא-לת 64 רקסניפ

 1221 ראוי 0 3



 בשחמ ךל שי
 שדחתת

 יועיא בוועחימל ןיזגמ -ילארעיה א ורסוהנ כ

 ,328וד-ל יתנש יונמ לע וישכע סותחו תונמדזהה תא לצנ .תישיא העצה לבק
 .םיבשחמו םישנא תצובקמ ,ישיא בושחימל ןיזגמה ,ילארשיה ₪6 \צסה\ס
 .(החנה 25%) תונוילג 16 לבקו תונוילג 12 רובע חייש 155 םלש *
 7 328וד טריצווס תצלוח הנתמ לבק -- סויה סותח א

 תוכורג בועחמ בהוא

 ןויע יג !יונמ תויהל ךל יאדכ
 7 ינשה דצב םג ארק

 םירנימ
 ב ל ---><<משמ טסט בבי ב סמ פסוקים מומש מיט רכוב

 ,חוא"
 ו 5 328וד ןיזגמל יונמ לע סותחל ןינועמ ינא ,ןכ 20 קוד: א
 תונק" 328וד טריצווס תצלוח ישו תונוילג 16 לבקלו /

 ם יסמ ןוילגמ סותחל ןיינועמ ינא

 חוזו רך ! ליג יעוצקמ ימש

 םיקב דיקפתב יתדובע םוקמ

 תולשמל תבותכ

 ראורבמ- (הדובעב / תיבב םא לוגיעב ןייצ) דוקימ ריע

 א"ת םיס" סקפ ןופלט

 שיק רצ נ המשש הנכותבו ומשש בשחמב שמתשמ)

 מייעב (תוקפה) םיבשחמו סישנא תדוקפל האחמה תאזב תפרוצמ

 יסמ סרנייד / טראכרשי / הזיו ילש יארשאה סיטרכ תא ובייח אנ וא חי'ש 155 ךסב

 המיתח .ז.ת דע ףקותב



 יונמ לע םותחל ךל יאדכ המל
 טילקתה םע ןיזגמה 328וד-ל יתנש

 בושחימל ילארשיה ןיזגמה ,ילארשיה ₪0 \\סו.ס,328וד תא ארוק התאשכ יעצמא יתלב ןפואב ןכדעתמ התאש ינפמ

 ,םיבצמ תריקסו תונכות תריקס ,סלועבו ראב תוזרכהו סישודית ,הרמוחו הנכות -- םיבשחמה סלוע בצמ לע ישיא

 .תוימואלניב תוגוצתו תוכורעת ,םיסנכ לע עדימו תרושקתה קוש ,הדובע תונחת ,לע יבשחמ לע םירקחמו קוש יחותינ

 .תרדוהמו תינועבצ הרודהמבו ביחרמו קימעמ יווסיכב 32 8וז-ה ךל קינעמ הז לכ

 םידימעמו ,הז ךרעממ קלח סיווהמ ונא ךא -- לייוחב רואל םיאצויה םיניזגמ 137 עובש לכ ארקל ןמז ןיא ךלש ינפמ

 יכ .ךל החונה הפשב הז לכו .ונלצא ןאכ הווהתמו שדחתמ ,השענש המ לכמ םגו הצרא עיגמה רמוחה בטיממ ךתושרל

 .לבקמ התאש ישדוחה טילקתב יש תנכות ךל חולשל םגו -- הז תא תושעל םיעדוי ונחנא

 דובכל

 קבדה

 ל
 יועיא בוועחימל ןיזגמ - ילארועיה < וס כ

 םיבוחמעו םישנא ינותע תצובקמ

 61116 ביבא-לת ,141616 .ד.ח

 295145 .לט 295168 .םקפ

 ןויע י*

7 
 םירנימו

 ,תוא"
 קוד:
 תונק'
 תונוד
 םיקפ
 ראורבב

 א"ח םיס
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 ץ | בושחימה 7
 לארשיב הכורעהחה
 7" הדיחיה תונמדזהה חי תילכתה

 תונקלו תוושהל תוחשרו תרושקת +
 : הוכותה ריע +
 תונורתפו תונכות ,םיבעחמ הדובע תונחת +

 םיקפפה בטימ לש תינורטקלא תול'ומ
 - היפרגופימ ,יטפוא קפיד ,הידמיטלומ +
 ראורבבצב 4 דועו תודמול *
 א"ת םיסרגנוקה זכרמ דיינה בשחמה +



 ו 2
 דואמ םיהובג םיעוציב-ךומנ ליפורפ

 ללוכה המצוע בר 3865%א בשחמ אוה - 2

 .םירחאה לש תויצפואה תא טרדנטסכ

 רועזמ הרשפיא תמדקתמ רוציי תייגולונכט

 ,/64 סיטרכ) בשחמב םילולכה םיבר םיביכר

 .שוסדוה=ח 80400-ה לע (לשמל

 בשחמה תנקתה תא תרשפאמ וז היגולונכט

 בלתשמה (5%וש) .דחוימב יטקפמוק זראמב

 .הדובע תביבס לכב םלשומ ןפואב

 סחיו הובג םיעוציב ,ליפורפ םע בשחמ 2

 י\\ווווו\\\\\\ .תורחת אלל תלעות/תולע

 ב
 = 00 )6 0880 6( : 06 האואווא6 וא ד אנ

| 
 [%| 1 לו מיתוומוואיזל (181 וו

 1 1: \ נח

 וישכעו ןאכ דיתעה יכ [₪ 3
 .03-9245082 .סקפ ,03-9225921 :לט ,49511 הירא תירק ,3 לעפא ,הוקת חתפ ,מ"עב םיבשחמ קוו*ש ףשר :םיידעלב םיגיצנ

 ..0 'ב זכרמ ,םיבשחמרואמ - | דודשא ..3 ,6 'גרו'גךלמה - םילשורי 0375297488/5287102 | 62'גרו'ג ךלמה - ביבא-לת
 .08-469170 | ,193 לצרה ,םיבשחמ םלת -  תובוחר .4 ,15רפפמטש - ת"פ 04 ,98 יבנלא -

 .067722899 | ,9 םיחרפה ,קירטקלא ןאס - | הירבט .052-54528ו ,16 בולוקוס -  הילצרה .12 ,16 םיקנבה - הפיח

 .06-569004 ,ןיעמה דיל ,רטויפמוק הנפדש - תרצנ .,2 ,ןורשה ןוינק = הינתנ .04536783 = (בורקב) טסופ ק'צב ןוינק -

 ..12 ,79 לצרה ,יטידרא - הירהנ .037846573 | ,13 ןמציו רככ "רדרב" - ןולוח .3 ,בגנה ןוינק - עבש ראב
 ..2 ,403 וקסר ןינב - תג תירק .5 ,31 יקסנלימס ,ףשר -


